
 

 



 

ณ์ษกัลญัส และไอคอน งอ่รืคเา้นห  B-HSA6404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LCD Display     8.  Numeric Key พ์มพินป้แ  

2. Green Led แสดงสถานะ AC ON   9.  Away Arm Key บบะรนางาํทรากดปิเ   

3. Yellow Led แสดงสถานะ Fault ณ์รกปุองอข   10.Home Arm Key ดุจงาบบบะรนางาํทรากดปิเ  

4.  Cursor upwards นึ้ขนอื่ลเ    11.Disarm Key บบะรนางาทํรากดปิ   

5.  Cursor downward งลนอื่ลเ    12.Buzzer นอืตเงจ้แงยีสเ  

6. C งั่สาํคกิลเกย ูนมเกาจกออ     13.Microphone งยีสเดัอนฟโรคโมไ   

7.  √ งั่สาํคนัยนืยบรัหาํส  

 

 

  



 

งัลหนา้ด อปุกรณ์ 

 
 

14. Mounting Holes ตก็เคบแ น่ผแดึยงอ่ช   19. GSM LED ณาญญัสนอืตเงจ้แฟไ  

15. Tamper Switch ะงแดังรากนอืตเงจ้แ    - ไฟกระพรบิชา้  : ิตกปณาญญัส  

16. DC Jack  บยีสเงอ่ช Adaptor    - ไฟกระพรบิเรว็ : ณาญญัสอจเ่มไ  

17. Battery Switch    20. Wall Mounting Bracket ลรทโนอคงอ่ลกดึยน่ผแ  

18. GSM Sim Card Base ดร์ากมิซ่สใงอ่ช    

 

 

*  ยอน้งา่ยอ่รีร์อตเตบแตร์าชรวคกรแง้รัคนางช้ใราก 36 ่รีร์อตเตบแห้ใอ่พืเงมโวั่ช ชารจ์ ม็ตเ  



 

 งอ่รืคเา้นหนอคอไะลแณ์ษกัลญัส B-HSA6403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Siren ุตหเดกิเอ่ืมเนอืตเงจ้แงพโาํล     - Menu งอ่รืคเวัตงอขูนมเาข้เบรัหาํส  

- Up / Down นึ้ขนอื่ลเ  / นั่ชก์งฟูันมเกอืลเบรัหาํส งล   - Numeric Keys แผง ขลเวัต  

- Text Display งอ่รืคเวัตงอขๆงา่ตะนาถสว์ชโ    - Arm บบะรงั้ทนอืตเงจ้แนางช้ใรากดปิเ  

- Backspace / Return บัลกนอย้บรัหาํส ูนมเกิลเกยอรืห ูนมเ  - Home Arm ดุจงาบนอืตเงจ้แนางช้ใรากดปิเ  

- OK งั่สาํคนัยนืยบรัหาํส      - Disarm นอืตเงจ้แรากบบะรดปิ  

- Power LED นางาทํงอ่รืคเะนาถสงดสแ  

- Fault LED งอ่รืคเวัตอรืหณ์รกปุองอขดาลพดผิะนาถงดสแ  

- Microphone นอืตเงจ้แงยีสเกึทนับบรัหาํส  

 



 

ณ์รกปอุงัลหนา้ด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phone Socket  ท์พัศรทโณาญญัสบยีสเงอ่ช PSTN 

- Power Socket  บยีสเงอ่ช Adaptor  

- Battery Switch ดปิเบรัหาํส / งอราํส่รีร์อตเตบแ นางช้ใดปิ  

- Mounting Plate  ดึยบรัหาํสทลพเน่ผแ Control Panel  

 

 

*  ยอน้งา่ยอ่รีร์อตเตบแตร์าชรวคกรแง้รัคนางช้ใราก 36 แห้ใอ่พืเงมโวั่ช ม็ตเ่รีร์อตเตบ  

 

 



 

Siren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ิตบัมสณคุ  

- Programming Dip Switch  นรเซไงอขมรกแรปโา่คงั้ตบรัหาํส  

- Learn Button  บรัหาํส Add  บักาข้เนรเซไณ์รกปุอ Control Panel 

- Tamper Switch ะงแดังรากบัจวัตร์อซเนซเ  

- Power Switch ดปิเ ซ์ติวส /ปดิไซเรน  

* อ่มืเอ่ตก็นางาทํะจนรเซไ มุคบวคงอ่ลก มกีาร Alarm อ่มืเดุยหะจะลแ มุคบวคงอ่ลก  ดุยห Alarm  

 

 

 

 

 



 

PIR movement detectors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ิตบัมสณคุ  

- Status LED บัจจวรตรากีมอ่ืมเะนาถสงดสแ  

- Lean/Test Button  บรัหาํสม่ ุป Add  บักาข้เณ์รกปุอ Control Panel  งอขนางาํทรากสทเม่ ุปนป็เะลแ PIR 

- Cover Screw นอ๊ต นในาด้นา่ถนยี่ลปเอื่พเนัขบรัหาํส  

- Tamper Spring ณ์รกปุอะงแดังรากกช็เร์อซเนซเ  

- Battery tab บรัหาํส  saving ่รีร์อตเตบแ  

- Wall fixing knockout x2 บยรีเงันผบักาข้เดึยบรัหาํส  

- Conner fixing knockout x4 ันผงอขมุมบักาข้เดึยบรัหาํส  

 

ง้ัตดิตรากนใดักาํจอข้ะลแานํะนแอข้  

1.  นา่ผนิดเรากีมงอต้ะจี่ทมสะามหเ่ทีมุมนใงั้ตดิต PIR ในแนวขวาง 

2.  งั้ตดิต PIR  งา่วหะรงูสมาวคงั้ตดิตรวค 1.9 – 2 งา่ลนาด้น้พืกาจรตมเ  

3. มุลคบอรคด้ไบัจจวรตณ์รกปุอา่วจในั่มห้ใบอสจวรตรวคงอห้มุมดิตะณษกัลนใงั้ตดิตรากงอต้าถ้  

4.  งั้ตดิตมาห้ PIR ตร์อซเนซเาน้หงับๆน่อืณ์รกปุอีมยดโ ฯลฯ บัดะรปงอ่รืคเ ช้ใงอ่รืคเงอขวาข้ นา่มาผ้น่ชเ บัจจวร  

5.  งั้ตดิตมาห้ PIR ฯลฯ า้นํอม้ห า้นํอไ น่ชเนอร้มาวคาทํณ์รกปุอีม่ทีงาทศทินใปไนัหยดโ  

6.  งั้ตดิตงยี่ลเกีลห PIR งรตยดโงา่ตาน้หงัยปไร์อซเนซเาน้หนัหยดโ  

7.  งั้ตดิตงยี่ลเกีลห PIR ูตะรปงัยปไร์อซเนซเาน้หนัหยดโ /  งา่ตาน้ห ิต่ที จวรตณ์รกปุอด บัจ  Magnetic วล้แู่ยอ  

 



 

Magnetic Switch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ิตบัมสณคุ  

- Status LED  บัจจวรตรากดกิเอ่ืมเดิตงดแีสฟไ  

- Learn/Test button ณ์รกปุออ่ตมอ่ชืเะลแณาญญัสสทเ  

- Cover screw นในาด้ดปิเอ่พืเรูกส  

- Tamper ณ์รกปุอะงแดังรากบัจจวรต  

- Tab ฟซเน่ผแ ่รีร์อตเตบแ  

- Magnet ร์อซเนซเฟทีคอแ  

- Knockouts ณ์รกปุอดึยคอน๊รู   

 

 

 

 

 

 



 

Remote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ิตบัมสณคุ  

- LED ม่ ุปดกรากาํทอ่ืมเดิตงดแีสฟไ  

- Arm Button นางาํทดมหโดปิเ  

- Emergency button อืลหเยว่ชมาวคอขม่ ุป  

- Home arm button นาบู่้ยอบรัหาํสดมหโ  

- Disarm นางาทํดมหโดปิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Menu B-HSA6403, B-HSA6404 
*  งอตู้นมเาข้เนอ่ก Disarm ง้รัคกุท  

 สัหร่สใยดโูนมเาข้เ PIN Code 4 กัลห นัยนืยดกนั้นกาจ  

1. System test 

1.1) Sensor  test  

เปน็การทดสอบ ม่ ุปดกงอต้ยดโร์อซเนซเ  test ณาญญัสคช็เอ่พืเวัตะล่ตแร์อซเนซเงอข  อจาน้ห่ทียดโ  จะ

แสดง ณ์รกปุอทภเะรป  , โซน , ประเภทการ นางาทํรากอรืหบัจจวรต   ณาญญัสงอขงรแมาวคะลแ   1-9 ( ดุจยาย้รวค

 า่วกาํ่ตณาญญัสาถ้งั้ตดิต 2 )  

1.2) Ext.Siren  

  บอสดทบรัหาํส นรเซไณ์รกปุองอชงยีสเ ภายนอก 

1.3) Panel siren  

   งอขนรเซไงยีสเบอสดทบรัหาํส Panel 

1.4) Phone alert 

  นอืตเงจ้แท์พัศรทโณาญญัสบอสดท  

2. Home – arm set 

 ดมหโนป็เห้ใรากงอต้่ทีร์อซเนซเณ์รกปุอตซเบรัหาํส Home omit  

  ูนมเ่ทีามาข้เดกห้ใยดโ Home – arm set >  ม่ ุปดกห้ใ นั้นกาจ Learn  รากงอต้่ทีร์อซเนซเงอข >  อจาน้ห่ที

Panel  นึ้ขะจ Home omit า่คงั้ตา่วงดสแ จร็เาํส  

 

 

 



 

3. Device 

 3.1) Add Device  

  รกปุออ่ตมอ่ชืเบรัหาํส  ์ณ  

 ูนมเ่ทีามาข้เกาจงัลหยดโ Add device  า่วาํคงดสแะจอจาน้ห  

 ม่ ุปดกห้ใ Learn ของเซน อ่ตมอ่ชืเรากงอต้่ทีร์อซเ  ารเ่ทีณ์รกปุองดสแะจอจาน้ห่ทีจร็เาํสอ่ตมอ่ชืเกาห เ ามนึ้ขอ่ตมอ่ชื  

้นีงัดดค๊โนป็เงดสแะจยดโ  

· Door Contact  DC  
· PIR Sensor  IR  
· Smoke Sensor  SD  
· Remote Keyfob  RC  
· External Siren BX  
· Help Button  FP (Fix-Panic) 

 นั้นกาจ ร์อซเนซเทภเะรปกอืลเรากาทํห้ใ ้นีงัด  

· Burglar                  ดมหโนว้เกยดมหโกุทีทนัทนางาํท Disarm 
· Home Omit  ดมหโะาพฉเีทนัทนางาํท Arm Away 
· Entry   ดมหโกุทนางาํท  ดมหโน้วเกย Disarm แต่ รากงัลห งว่นหรากมีะจบัจจวรต เวลา  นอ่ก Alarm 
· Away Entry(*PS)  ะาพฉเนางาํท โหมด Arm Away  นอ่กงว่นหรากมีะจบัจจวรตรากงัลห่ตแ Alarm 
· 24 Hour (*PS)  ดมหโกุทนางาํท (  ะาพฉเด้ไา่คงั้ต Door contract นั้นา่ทเ ) 

*PS น่รุะาพฉเ  B-HSA6403-PS 

 3.2) Edit Device 

  ไก้แบรัหาํส  ร์อซเนซเงอขอ่ชืข , นางาทํรากทภเะรป ของเซนเซอร์



 

 

 3.3) Remove Device ( ร์อซเนซเณ์รกปุอบลบรัหาํส ) 

 3.4) Program Siren ( กอนยาภนรเซไา่คงั้ตบรัหาํส  นั้นา่ทเกอนยาภนรเซไบักลผีม้นีนั่ชก์งฟันในางาํทราก ) 

- Learn Siren กอนยาภนรเซไอ่ตมอ่ชืเบรัหาํส  

   อต่มอ่ ืชเรากธีิว  

1.  ม่ ุปดกห้ใ Learn  งยีสเนิยด้ไะจา่วกนจกอนยาภนรเซไ่ที “ ๊ปีป” 

2.  ม่ ุปดกห้ใ Learn Siren  มุคบวคงอ่ลกงอขูนมเ่ที ร็เาํสาถ้ งยีสเนิยด้ไะจจ  “ ป๊ปี ” จากไซเรนภายนอก  

 - Siren Tamp ON/OFF  เปดิ/ปดิ  การใชง้าน  เซนเซอร์ นรเซไงอขะงแดังรากบัจจวรต  

 - Confirm ON/OFF เปดิ/ปดิ  งยีสเ นอืตเ นางาํทราก ของไซเรนกรณี ดมหโกอืลเ  Arm และ Disarm 

   กอืลเ ON หาก Arm  งยีสเนิยด้ไะจบบะร “ ป๊ปี ” , Disarm  งยีสเนิยด้ไะจบบะร “ ๆป๊ปี ”  

 - Entry snd ON/OFF เปดิ/ปดิ  นอืตเงยีสเ นอ่กาลวเงว่นห ่ที มาลองอ่รืคเ  

 - Comfort LED เปดิ/ปดิ ไฟ LED ใหก้ระพรบิเปน็ระยะๆ  (*PS) 

*PS น่รุะาพฉเ  B-HSA6403-PS    

4. Log  ( ็ลบอสจวรตบรัหาํส อกไฟล์ ) 

5. Adv.setting 

 5.1 Pin code 

  แก้ไข นา่ผสัหร  

 5.2 Entry time  

 นป็เร์อซเนซเทภเะรปกอืลเกาห อืคนางาํทร์อซเนซเกาจงัลหย์ลเีดดนหากํ Entry หรอื Away Entry กาจงัลห

เซนเซอร์ ว้ไดนหากํ่ทีมาตาลวเงว่นหะจบบะร ณาญญัสคริทรากีม   ะจงึจมุคบวคงอ่รืคเนั้นกาจ Alarm  

 5.3 Entry sound  

  นอืตเงยีสเ ดปิ/ดปิเ รากีมะจ่ทีนอ่กาลวเงว่นหงว่ชนใ  Alarm 



 

 5.4 Exit sound  

   ดมหโกอืลเกาจงัลหาลวเงว่นหงว่ชนในอืตเงยีสเ ดปิ/ดปิเ Arm 

 5.5 Door chime 

   ดมหโนใคริทร์อซเนซเกาหนอืตเงยีสเ ดปิ/ดปิเ Disarm  ทภเะรปร์อซเนซเะาพฉเลผีม Entry และ   

 Away Entry 

 5.6 DC open/close  

 ณ์รกปุอนอืตเ ดปิ/ดปิเ Door contract  ห้ใตาญุนอ่มไะจบบะรว้ไดปิเกูถูตะรปกาห Arm ระบบได ้  

 5.7 LCD Backlight 

  มุคบวคงอ่รืคเอจาน้ห่ทีฟไ ดปิ/ดปิเ  

 5.8 Key tone  

  มุคบวคงอ่รืคเนบดกม่ ุปงยีสเ ดปิ/ดปิเ  

 5.9 Ring tone 

รทโ่ทีะณขนอืตเงยีสเีมมุคบวคงอ่รืคเห้ใรากงอต้า่ว นางงั่สามาข้เรทโ่ทีาลวเมุคบวคงอ่รืคเ่ทีงยีสเ ดปิ/ดปิเ

 ่มไอรืหรทโงัลากํ  

 5.10 Alarm length 

   มุคบวคงอ่รืคเห้ใ่ทีาลวเะยะรดนหากํ Alarm กําหนดได ้1-10 นาที 

 5.11 C.U. Siren   

  มุคบวคงอ่รืคเงอขนรเซไงยีสเ ดปิ/ดปิเ  

 

 5.12 Jamming Det  

  เปดิ/ปดิ ระบบการตรวจสอบ นวกบรณาญญัส  



 

 5.13 KF entry  

   นางงั่สราก ดปิ/ดปิเ Disarm  งอ่รืคเกาห่มไอรืหด้ไทมโรีงอข Alarm  

  ถรามาส ดปิเ กอืลเกาห Disarm  งอ่รืคเกาหยลเด้ไ Alarm 

  ทภเะรปร์อซเนซเห้ใงอต้ ดปิ กอืลเกาห Entry  งึจนอ่กคริท Disarm ได้ 

 5.14 Tamper Alarm 

  ณ์รกปุอะงแดังรากนอืตเ  

  กอืลเกาห Away arm  นในางาทํะจ Arm ะงแดังกูถร์อซเนซเกาหนั้นา่ทเดมหโ  

  กอืลเกาห Normal ดมหโกุทนในางาํทะจะงแดังกูถ่ทีร์อซเนซเ   

 5.15 Mobility CHK 

  ณ์รกปุองอขนางาทํรากก็ซเ  

 ทภเะรปณ์รกปุอ ดปิเ กอืลเกาห home omit รากีมงอต้ะจ ทรกิในโหมด Home กริทรากีมงอต้ะจน่อืร์อซเนซเะลแ ใน

โหมด Disarm 4 ๆกุทนใ ,8, งอ่รืคเ ดนหากี่ํทาลวเนใกริทรากีม่มไกาห ่มหใบันม่ริเรากาํทม่ริเะจกริทรากีมกาห งมโวั่ช 21

ว้ไดนหากํ่ทีร์อบเงัยปไงจ้แรทโรากาํทะจมุคบวค  

 * ๆดใณาญญัสกริทงอต้นป็เาจ่ํมไร์อซเนซเ ดปิ กอืลเกาห  

 5.16 Siren Delay 

 งอขาลวเงว่นหา่คงั้ต siren  มุคบวคงอ่รืคเ่ทีกาจงัลห อืค กอนยาภ Alarm ะจงึจทีาน่กีกีอา่วด้ไา่คงั้ตถรามาส

ให้ Siren ภายนอก Alarm  ดปิกอืลเกาห Siren  ะลแมุคบวคงอ่รืคเ่ที Siren ภายนอกจะ Alarm นักมอร้พ  

 5.17 Warning Beep 

 ณ์รกปุองอขดาลพดผินางาทํรากนอืตเ  น่ชเ ดาลพดผินางาํทา่วบพจวรตร์อซเนซเอรืหมุคบวคงอ่รืคเกาห อืค

นอ่อ่รีร์อตเตบแ  ,  อจาน้ห่ทีทีานิว 03 ๆกุทนอืตเะจมุคบวคงอ่รืคเ ฯลฯ นางาทํร์อปเมทแ LCD 

 

 



 

6. Tel.Setting ( นอืตเงจ้แรทโร์อบเดนหากํ ) 

 6.1 Tel. Number 

  B-HSA6403-PS     ร์อบเ 3 ด้ไดนหากํถรามาส  ( นั้นา่ทเงยีสเบบแะาพฉเด้ไนอืตเงจ้แถรามาส ) 

  B-HSA6404-GSM สามารถกาํหนดได ้6 เบอร์ ( มาวคอข้บบแะลแงยีสเบบแงั้ทด้ไนอืตเงจ้แถรามาส ) 

 ้นีงัด งาบ้ดใขไนอ่งืเมาวคอข้บรัะจา่วดนหากํห้ใะจบบะรมาวคอข้บบแกอืลเ่ทีณีรกนใ  

 All Event  อืค  รากงั้ทงา่ยอกุทมาวคอข้ง่สะจบบะร Alarm และการ Arm /Disarm /Home arm ระบบ 

 Alarm Event  รากะาพฉเมาวคอข้ง่สะจบบะร Alarm นั้นา่ทเ  

 Status Event ร  รากะาพฉเมาวคอข้ง่สะจบบะ Arm /Disarm /Home arm ระบบ 

 6.2 Rec. Address 

อืค นอืตเงจ้แงยีสเดัอ   รากีมมุคบวคงอ่รืคเ่ทีกาจงัลห Alarm งจ้แะจยดโดนหากํ่ทีร์อบเงัยปไงจ้แรทโะจบบะร

รากาํท่ทีงยีสเยวด้ กึทนับ เอาไว้ สามารถ กึทนับ ทีานิว 01 ด้ไงยีสเ  

 6.3 Test report 

รากาทํอ่พืเ ด้ไว้ไดนหากํ่ทีรทโร์อบเงัยปไงจ้แรทโบบะรห้ใวล้แ้นูีนมเี่ทามาข้เถรามาส นอืตเงจ้แรทโรากบอสดท

ทดสอบ ณาญญัส นอืตเงจ้แราก  

 

 

 

 

 

 

 



 

นอืตเงจ้แรทโรากะณษกัล   

1.  บบะรกาจงัลห Alarm  ง่สอรืห งจ้แรทโรากาทํะจ SMS บัดาํลมาตว้ไดนหากํ่ทีร์อบเงัยปไ  

2.  ขลเดกงอต้ะจงจ้แรทโกูถ่ทีร์อบเ 9 ่มไวล้แยาสบรัอรืห ยาสบร่ัมไงจ้แกูถ่ทีร์อบเกาห บจนจุตหเงจ้แบบะระลแยาสบรั ่ทีกาจงัลห

กดเลข 9  ปไดัถร์อบเปไรทโะจบบะร (กดเลข 9 ุตหเดกิเรากบารทบรัอ่พืเ ) 

3.  ขลเดกรากีม่มไ่ตแวล้แบัดาํลมาตร์อบเบรคงจ้แรทโบบะรกาห 9  ง้รัคกอีนวรทโะจบบะร บารทบรับบะรห้ใอ่พืเ (  ดุสงูสนวรทโ 5 

รอบ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วธีิการ นางง่สัรทโ   

1. มุคบวคงอ่รืคเงอขร์อบเงัยปไรทโ  

 2. ทีนัทงาวบรีห้ใ กรแง่ริกดิตรทโอพ  

3. รอ 5- ง้รัคกอีรทโวล้แ ทีานิว 01  

4. ๆป๊ปีงยีสเนิยด้ไะจ  กัลห 4 นา่ผสัหร่สให้ใ  

วายป๊บี งยีสเนิยด้ไะจงอต้กูถนา่ผสัหร่สใกาห.5  

้นีมาตงั่สาํคนอป้ห้ใวล้แบบะราข้เกาจงัลห .6  

 อ่พืเ 2 ดก Arm Away 

กด 3  อ่พืเ Disarm 

กด 5 ช็เอ่พืเ ค  งึถยามหง้รัค 1 วายป๊บี งอ่รืคเาน้หะนาถส Arm away     

             งึถยามหง้รัค 2 ป๊บี Disarm 

         งึถยามหบ้รัค 3 ป๊บี Home Armed 

นรเซไงยีสเดปิเอ่พืเ 7 ดก  

นรเซไงยีสเดปิอ่พืเ 8 ดก  

    ยาสงาวอ่พืเ 0 อรืห 9 ดก  

 

 

 

 

 


