User’s Guide
LeoTON
Security Product
V33 LionARM

1) หน้าที่การทางานของระบบโดยรวม
2)
ของเครื่ อง
3)
อุปกรณ์
3.1) การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ
- สวิทช์แม่เหล็ก
- ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว
3.2) การติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
- ไซเรน
- ระบบไฟ
3.3) การติดตั้งเครื่ องควบคุม
4) ตั้งโปรแกรม บ
4.1)
4.2) คาสั่งที่ใช้สาหรับ
4.3) เริ่ มต้นเปิ ดเครื่ อง
ร
4.4) การเข้าสู่ เมนูรายการหลักเพื่อกาหนดค่าเริ่ มต้น หรื อแก้ไข
4.5) ตั้งหมายเลขโทรศัพท์
4.6) ตั้งรหัสผ่าน
4.7)
สาหรับการเตือนภัย(Home-In Time)
4.8)
สาหรับการตรวจจับ(HomeOut Time)

www.leoton.com

-2-

หน้ า
5
7
8
8
8
9
9
9
9
10
11
11
11
12
12
13
14
15
16

. LeoTON .

4.9) ตรวจสอบรหัสโซน/หมายเลข ของตัวตรวจจับ (Check Alarmed ID)
4.10) เริ่ มต้นการเฝ้ าระวัง (Active System)
4.11) การพักการเฝ้ าระวัง (System Standby)
5) การสั่งงานผ่านโทรศัพท์
5.1) การเข้าสู่ ระบบสั่งงานทางโทรศัพท์
5.2) การเข้าสู่ ระบบสั่งงานทางโทรศัพท์ เมื่อระบบเตือนภัยโทรมา
6)
ในกรณี ต่างๆ
7)
ฑ์
8)
ฑ์
V33

www.leoton.com

-3-

หน้ า
16
16
16
17
17
18
18
18
19

. LeoTON .

www.leoton.com

-4-

. LeoTON .

1) หน้ าที่การทางานของระบบโดยรวม
ระบบกันขโมยลีโอตอน รุ่ น V33 LionARM มีคุณสมบัติ ดังนี้
 Emergency call 10 numbers ระบบสามารถกาหนดหมายเลขโทรศัพท์ ได้สูงสุ ดถึง 10
หมายเลข โดยระบบจะโทรทวนซ้ าให้ 3 รอบ ในทุกๆหมายเลข
เมื่อตรวจพบสิ่ งผิดปกติ ระบบจะหมุนโทรศัพท์แจ้งเตือนภัย ไปยังหมายเลขโทรศัพท์
ที่กาหนดไว้ต้ งั แต่ลาดับที่ 1 ,2, 3 ไปจนถึงลาดับสุ ดท้ายหรื อลาดับ 10 เมื่อมีผรู ้ ับสายจะได้
ยินเสี ยงเตือนภัยโทนเสี ยงสัญญาณ 191
 ALARM I สามารถติดตั้งไซเรนเตือนภัย โดยไซเรนจะทางานทันทีเมื่อหมดระยะเวลา
หน่วงเตือนภัย และจะทางานต่อเนื่องต่อไปอีกเป็ นระยะเวลาประมาณ 15 นาที นับจากที่
ระบบทาการแจ้งเตือนโทรศัพท์หมายเลขสุ ดท้ายเสร็ จสิ้ น นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั สามารถสั่ง
เปิ ด-ปิ ด ระบบไซเรนผ่านทางโทรศัพท์ได้เมื่อต้องการ ทั้งนี้ ALARM I ยังใช้เป็ นตัวส่ ง
สัญญาณเสี ยงเพื่อบอกสภาวะการทางานของเครื่ องอีกด้วย
 ALARM II สามารถติดตั้งไซเรนหรื อไฟสัญญาณเตือนภัยได้จานวน 1 ตัวโดยจะทางาน
ทันทีเมื่อหมดระยะเวลาหน่วงเตือนภัย และจะทางานต่อเนื่ องต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา
ประมาณ 15 นาที นับจากที่ระบบทาการแจ้งเตือนโทรศัพท์หมายเลขสุ ดท้ายเสร็ จสิ้ น
นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั สามารถสั่งเปิ ด-ปิ ด ระบบผ่านทางโทรศัพท์ได้เมื่อต้องการ
หมายเหตุ หากต้องการติดตั้งไฟเพิ่ม สามารถใช้ LeoTON AC 220 power adaptor
เชื่อมต่อเพื่อให้ติดตั้งระบบไฟแบบ 220 v. ได้เพิ่มมากขึ้น
 Password control ระบบรหัสผ่านโดยกาหนดตัวเลข 4 ตัว โดยผูใ้ ช้สามารถกาหนด
หมายเลขรหัสผ่านได้ดว้ ยตนเอง
 Online command ระบบสั่งงานทางโทรศัพท์ โดยเครื่ องจะตรวจสอบรหัสผ่าน ก่อนที่จะ
เข้ามาสัง่ งานทางโทรศัพท์ ซึ่ งครอบคลุมถึงการเปิ ดปิ ดระบบการฟังเสี ยง (Remote
Hearing System), การเปิ ดปิ ดระบบไซเรน ระบบไฟส่ องสว่าง การเปิ ด และปิ ดเครื่ อง
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 Wire Zoning monitor การตรวจสอบชนิ ดมีสายแบบระบบปิ ด โดยระบบจะมีการ
ตรวจสอบสัญญาณการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติในสาย เพื่อป้ องกันการเตือนภัย
ที่ไม่ถูกต้อง (Fault Alarm Error Prevention - FAP)
 Remote control รี โมทชนิดเข้ารหัสย่านความถี่ UHF จานวน 2 ตัว สาหรับสั่งเปิ ด-ปิ ด
เครื่ อง ในระยะประมาณ 15-30 เมตร จากเครื่ องควบคุม
 Remote hearing ระบบฟังเสี ยงสภาพแวดล้อมความไวสู ง ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถใช้ไมค์ ที่ติดมา
พร้อมกับตัวเครื่ อง หรื อ ไมค์ติดตั้งภายนอกได้ (option) ทาให้ระบบมีความยืดหยุน่ ในการ
ติดตั้ง และตรวจสอบสภาพเสี ยงในที่ที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
 Wireless Zoning monitor ระบบการตรวจสอบชนิดไร้สายเข้ารหัส ซึ่ งสามารถกาหนด
หมายเลขพื้นที่ (Zone) ได้ 12 โซน (โดยไม่จากัดจานวนตัวตรวจจับในแต่ละโซน)
 Power backup system ระบบกาลังไฟสารองรวมอยูใ่ นเครื่ องควบคุม โดยใช้ Sealed Leadacid Battery (SLA)
 On-Off sound notice ระบบสัญญาณเสี ยงแสดงสถานการทางานของเครื่ อง และการ
ตอบสนองให้กบั ผูใ้ ช้ เมื่อมีการสั่งงานผ่านทางรี โมทและระบบโทรศัพท์ โดยส่ ง
สัญญาณเสี ยงผ่านทางไซเรน ดังนี้
เมื่อเปิ ดเครื่ อง ไซเรนจะดัง 1 จังหวะ และเมื่อปิ ดเครื่ อง ไซเรนจะดัง 2 จังหวะ
 Duo system ระบบสามารถรองรับได้ท้ งั การตรวจสอบชนิดสาย และไร้สาย
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2)

ของเครื่อง

 เครื่ อง

V33 LionARM

(Central Control Unit)
โดย
ได้หลาย ่่องทาง

ได้แก่
1) ่ั่่งงานผ่านเครื่ องควบคุมโดยตรง ทาง
จ
โดย
ที่ตอ้ งการให้ จ
ภัยได้
10
สามารถกาหนดรหัสผ่าน 4 หลักได้เอง
กาหนด
ก
หรื อ Home Out Time
หรื อ Home In Timeได้ และสามารถแสดงสถานะโซนไร้สายได้ 12 โซน
2) สั่งงานผ่านโทรศัพท์หรื อ Online command ได้แก่ การเปิ ดปิ ดระบบการฟั งเสี ยง
(Remote Hearing System), การเปิ ด-ปิ ดระบบไซเรน, การเปิ ด- ระบบไฟส่ องสว่าง และ
การเปิ ด-ปิ ดระบบโดยรวม (เครื่ องควบคุม)
3) สั่งงานผ่านรี โมทคอนโทรล เพื่อเปิ ด-ปิ ดเครื่ อง ในระยะประมาณ 15-30 เมตร จาก
เครื่ องควบคุม สาหรับ
จ ทาการ จ
่ั
อยู่
ใด
ขาดความ
ก็จ
4) มีปุ่มฉุ กเฉิ น (Emergency) ที่ตวั เครื่ อง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ตอ้ งการให้ระบบทาการ
เตือนภัยในทันที สามารถกดปุ่ มฉุ กเฉิ นที่ตวั เครื่ องควบคุม เพื่อให้ระบบเตือนภัยทางานทันที
ทั้งในขณะที่เครื่ องอยูใ่ นโหมด stand by หรื อขณะที่เครื่ องกาลังทางานอยู่
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3)

อุปกรณ์
รู ประบบควบคุมและอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกีย่ วข้ อง

3.1) การติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจจับ
 การติดตั้ง
แบบไร้สาย
ใช้
/
ใน 1 ุ่ ดต้องติด 2 จุ่ ด โดยติดที่กรอบวงกบ 1 จุ่ ด และที่
บานประตู/ ่้าต่าง 1 จุ่ ด ให้ขนานกันและมีระยะห่างระหว่าง 2 จุ่ ดไม่เกิน 1.5
เซนติเมตร
 การติดตั้ง
แบบเดินสาย
ใช้
/
ใน 1 ุ่ ดต้องติด 2 จุ่ ด โดยติดที่กรอบวงกบ 1 จุ่ ด และที่
บานประตู/ ่้าต่าง 1 จุ่ ด ให้ขนานกันและมีระยะห่างระหว่าง 2 จุ่ ดไม่เกิน 1.5
เซนติเมตร
สัญญาณ
โยงเชื่อมต่อเข้าสู่ เครื่ องควบคุมหลัก สามารถ
www.leoton.com
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ติดตั้งสวิทช์แม่เหล็กเดินสายได้ หลายตัว ภายในโซน (เมื่อติดตั้งเสร็ จแล้ว ควรทดสอบการ
ทางานของสวิทช์แม่เหล็กที่บานประตู/หน้าต่าง ทีละ 1 บาน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)
 การติดตั้งตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว
ใช้ ตั้งภายในตัวอาคาร โดยหันตัวเครื่ องเข้าทางฝั่งที่เป็ นผนังหรื อประตูหอ้ ง ให้รัศมีการ
ตรวจจับครอบคลุมพื้นที่ ที่เสี่ ยงต่อการบุกรุ กหรื อถูกโจรกรรม (ไม่ควรหันตัวเครื่ องออก
นอกตัวอาคาร)
3.2) การติดตั้งอุปกรณ์ เตือนภัย
 การติดตั้งไซเรน
ไซเรน (12v. DC) ไ
(หลีกเลี่ยงบริ เวณที่มี
ความชื้น) โดยใช้สายไฟขนาด 2*0.5 mm. เดินสายจากไซเรนเชื่อมต่อเข้าสู่ เครื่ องควบคุม
หลัก
ไซเรนไ แล้ว
แจ๊คไซเรน
Siren (Alarm I หรื อ II) ที่
อยูด่ า้ นข้างตัวเครื่ องควบคุม เพื่อให้ระบบไซเรนพร้อมทางาน
 การติดตั้งระบบไฟส่ องสว่าง
ควร
ระบบไฟส่ องสว่าง (12v. DC) ในบริ เวณที่เสี่ ยงต่อการถูกบุกรุ ก เช่น บริ เวณหลัง
บ้านซึ่ งเป็ นที่มืดในยามวิกาล ในห้องที่มีทรัพย์สินมีค่า ฯลฯ โดยใช้สายไฟขนาด 2*0.5
mm. เมื่อเดินสายระบบไฟเรี ยบร้อยแล้ว ให้ทาการเสี ยบแจ๊คไฟที่ช่อง ALARM II
ที่อยูด่ า้ นข้างตัวเครื่ องควบคุม เพื่อให้ระบบไฟพร้อมทางาน
ทั้งนี้ หากต้องการติดตั้งระบบไฟมากกว่า 1 ตัวหรื อต้องการติดตั้งไฟ 220 v สามารถ
ใช้ LeoTON AC 220 power adaptor เชื่อมต่อเข้าที่ช่อง ALARM II ที่อยูด่ า้ นข้างตัวเครื่ อง
ควบคุมแทนได้
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รู ปแสดงส่ วนประกอบของเครื่องควบคุมหลัก

3.3) การติดตั้งเครื่องควบคุม
 การ
เครื่ อง
(Central Control Unit)
สาหรับระบบเดินสาย ให้เดินสายอุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์เตือนภัยทุกชนิ ด เข้ามาที่
จุดที่จะทาการติดตั้งเครื่ องควบคุม และให้เชื่อมต่อสายสัญญาณต่างๆ ดังนี้
ช่ อง ALARM I ใช้เชื่อมต่อสายสัญญาณเสี ยงไซเรนเตือนภัย 12v.
ช่ อง ALARM II ใช้เชื่อมต่อสายสัญญาณเสี ยงไซเรนเตือนภัย หรื อไฟเตือนภัย 12v.
ช่ อง EXT.MIC ใช้เชื่อมต่อไมค์ตรวจจับเสี ยงภายนอก
ช่ อง Wireline ใช้ต่อสายสัญญาณอุปกรณ์ตรวจจับชนิ ดสาย
ช่ องโทรศัพท์ ใช้เสี ยบแจ๊ค
เพื่อให้ระบบโทรศัพท์เตือนภัยทางาน
เมื่อทาการต่อสายสัญญาณต่างๆ เรี ยบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มเ
(ดูรายละเอียดการตั้งโปรแกรมการทางานในหัวข้อถัดไป)
www.leoton.com
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4) ตั้งโปรแกรม บ
4.1)

4.2) คาสั่ งที่ใช้ สาหรับ
*

ไ

0

ไ

eft)
คาสัง่ ก่อนหน้า
(Right)
ถัดไป

9
*

#

1

เข้าสู่ การ
ห
(เฉพาะในเมนูโทรศัพท์)
ลบ เลขที่กดผิด (ระหว่างการบันทึก
เลขหมายโทรศัพท์)
Exit

(Enter)
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4.3) เริ่มต้ นเปิ ดเครื่อง
หลังจากที่ได้ทาการเชื่อมต่อระบบไฟและระบบ
ที่ดา้ นข้างตัวเครื่ องเรี ยบร้อยแล้ว
จ LCD จ
LCD
>> V33 LionARM <<
By LeoTON version 1.0

ควบคุม

LeoTON
V33 LionARM

System Warm up
xxxx seconds
>> V33 LionARM <<
Scanning …….CT:xxxx
(ตัวกระพริ บ)

และกดปุ่ ม
ไ

Warm
XXXX

(

จจ )

เมื่อครบเวลาหน่วง หน้าจอจะขึ้นว่า
V33 LionARM

หมายเหตุ) CT หรื อ scanning cycle time คือหน่วยของฐานเวลาของเครื่ อง โดยมีหน่วยเป็ นนาที โดยเครื่ องจะทา
การนับไปตลอดเวลาที่เครื่ องอยูใ่ นโหมดการเฝ้ าระวัง หรื อโหมดพักเมื่อเครื่ องนับมาถึง 9999 ระบบจะทาการ
reset ค่าใหม่ โดยค่าของ CT จะถูกบันทึกพร้อมกับรหัสโซนหรื อรหัสของตัวตรวจจับ เมื่อมีการส่ งสัญญาณ
ในช่วงการเฝ้ าระวัง

4.4)
เมื่อ

จ LCD
>> V33 LionARM <<
Scaning …….CT:xxxx
Input Pass Word<
>…………………………

www.leoton.com

1
จ LCD จ
ใส่ รหัสผ่าน 4 ตัว (รหัสเริ่ มต้นของเครื่ องคือ 1234)
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จ เข้าสู่ เมนูต้ งั โปรแกรมใช้งาน(V33 Main Menu) และหน้าจอ LCD จะปรากฏข้อความ
Set Phone number
เมนูการตั้งหมายเลขโทรศัพท์
ให้ 0,*,# เพื่อเลื่อนไปยังเมนูที่ตอ้ งการสั่งงาน
< ># to select ##
หมายเหตุ

ช้

* เมื่อต้ องการแสดงคาสั่งก่ อนหน้ า
0 เมื่อต้ องการแสดงคาสั่งถัดมา
# (Enter) สั่ง ้้
้ั ้่ ที่

้ั ้้ ๆ

4.5)
เมื่อเลื่อน จ LCD จน
Set Phone number
< ># to select ##

ดังนี้
# เพื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนการตั้งหมายเลขโทรศัพท์

จ LCD จ
Select Tel NO# A
< ># to select ##
จ LCD จ
Mem Tel

ข้อความ
NO# A

จ LCD จ
Saved
NO# A
XXXXXXXXXXXXXX
www.leoton.com

#

เตรี ยมบันทึก

แรกA

ให้กด 9 เพื่อเริ่ มบันทึกหมายเลขโทรศัพท์
Call A (XXX… หมายเลขหลัก)

แล้วกดปุ่ ม #
(กรณี หมายเลขโทรศัพท์ มี 14 หลัก ไม่ ต้องกด#)
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(หมายเหตุ:
(Call A

*
ส่ วน Call B,C,D,E,F,G,H,I,J เป็ นหมายเลขรอง)

เรี ยบร้อยแล้ว
จ LCD จ
Mem Tel
NO# A
XXXXXXXXXXXXXX

ไ
(XXXXXXXXXXXXXX คือเลขที่บนั ทึกไว้)

ไ
จ LCD จ
Mem Tel

NO# A

9 เพื่อ

0
(Call B)
10

หมายเหตุ:
*
เปลี่ยน
9
*
3
*
1
* บางชุมสายทีร่ ะบบโทรศัพท์ เป็ นระบบ digital รุ่นใหม่ อาจต้ องทาการใส่ หมายเลข 2 นาหน้ าหมายเลข
โทรศัพท์ ปกติ เช่ น 2XXXXXXXXXX
เบอร์จนครบทุก
(บันทึก Call J#เสร็จแล้ว)
1 เพื่อออกไปเมนูหลัก

4.6)

กาหนดรหัสผ่ าน (Pass Word)
จ LCD
Set Pass Word…
#

1234
จ LCD จ
Key New Number
XXXX
www.leoton.com

(

ไม่

แก้ไขรหัสผ่าน
แก้ไข

0 ไปเมนูถดั ไป)

9 หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
ไม่
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แก้ไข

1 เพื่อออกจากหน้าจอ)
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หมายเหตุ: รหัสเริ่ มต้นที่ต้ งั มากับเครื่ อง คือ 1234
(หากกด 3 เพื่อลบรหัสผ่ าน และไม่ ได้ บนั ทึกรหัสใหม่ )

จ LCD จ
Set Pass Word:
XXXX
เมื่อใส่ รหัสผ่านครบ 4 ่ัวแล้ว
Saved Pass Word
XXXX

ใส่ รหัสผ่านใหม่ที่ตอ้ งการ (จานวน 4 ตัว)
จ LCD จ
1 เพื่อออกไปเมนูหลัก

4.7)

สาหรับ
จ LCD
Set Home-In Time
#

0015

เตือนภัย (Home-In Time)

(เพื่อให้มีเวลาปิ ดเครื่ องได้ทนั ก่อนที่เครื่ องจะร้อง เมื่อคุณกลับถึงบ้าน)

จ LCD จ
Set Home-In Time

9

0015
จ LCD จ
Key New Number
0060

4

ซึ่ งมีหน่วยเป็ น

วินาที

หมายเหตุ: ค่ ามาตรฐานของเครื่ อง กาหนด เวลาหน่ วงไว้ ที่ 15 วินาที

จ LCD จ
Saved Home-IN
www.leoton.com

เมื่อใส่ ตวั เลขครบ 4 หลักเครื่ องจะแสดงเวลาที่ทาการ
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บันทึก ทาการกด 1 เพื่อออกสู่ เมนูหลัก

0060

4.8)
สาหรับการตรวจจับ (HomeOut Time)
ขั้นตอนและรายละเอียดเช่นเดียวกับการกาหนดระยะเวลา Home-In Time
4.9) ตรวจสอบรหัสโซน/หมายเลข ของตัวตรวจจับ (Check Alarmed ID)
เพื่อทาการตรวจสอบว่า อุปกรณ์ได้ที่ทาการส่ งสัญญาณเข้าเครื่ องควบคุม ในช่วงเวลาที่
เครื่ องทาการเฝ้ าระวัง ซึ่ งทาให้เครื่ องเกิดการเตือนภัยขึ้นมา
Check Alarmed ID
Check Alarmed ID
01 id:050015

เข้าสู่ เมนู Check Alarmed ID โดยการกด #
เครื่ องจะแสดงเหตุการณ์วา่ มีตวั ตรวจจับตัวใดทางาน
ในช่วงเวลาใด

ในที่น้ ี เหตุการณ์ล่าสุ ด (01) เกิดจากตัวตรวจจับหมายเลข 05 ณ เวลาของระบบที่ 0015 หรื อ CT0015

Check Alarmed ID
02 id:030010

ทาการกดแป้ น 0 เพื่อดู เหตุการณ์ยอ้ นหลัง หรื อ
แป้ น * สาหรับเหตุการณ์ก่อนหน้า

กด 1 เพื่อออกสู่ เมนูหลัก

4.10) เริ่มต้ นการเฝ้ าระวัง (Active System)
เพื่อเปิ ดระบบการทางานของเครื่ อง
Active System
ทาการกดแป้ น # เพื่อให้เครื่ องเริ่ มทางาน

4.11) การพักการเฝ้ าระวัง (System Standby)
เพื่อปิ ดระบบการทางานของเครื่ อง
www.leoton.com
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System Standby

ทาการกดแป้ น # เพื่อให้เครื่ องเข้าสู่ ภาวะพัก
สามารถกดแป้ น 1 เพื่อกลับเข้าสู่ การเฝ้ าระวังได้

5)การสั่ งงานผ่านโทรศัพท์ (Online command) คาสั่งที่ใช้ทางโทรศัพท์ได้ คือ
 การเปิ ด- เครื่ องทั้งระบบ
 การเปิ ด- ระบบเตือนภัย 2

 การเปิ ด- ระบบเตือนภัย 1
 การเปิ ด- ระบบการฟังเสี ยง

5.1) การเข้ าสู่ ระบบสั่ งงานผ่ านโทรศัพท์
กดโทรศัพท์มายังเบอร์ที่ติดตั้งระบบกันขโมย รอสาย (ประมาณ 6-7 ริ๊ ง)
จะได้ยนิ เสี ยงสัญญาณ 3 จ่ังหวะ (รอรับรหัสผ่าน Pass Word Check) รอจนเสี ยงสัญญาณจบ
ให้กดรหัสผ่าน 4 หลัก (กดทีละ 1 หลัก และรอฟังเสี ยงยืนยัน)
เมื่อใส่ รหัสผ่านถูก จะได้ยนิ เสี ยงสัญญาณ 4 จังหวะ (รอรับคาสั่ง Remote CommandON)
(หากใส่ รหัสผิด จะได้ ยินเสี ยงสัญญาณ 2 จังหวะ ให้ ใส่ รหัสใหม่ อีกครั้ ง หากรหัสผิด 3 ครั้ ง โทรศัพท์ จะตัดออก)

เครื่ องจะเข้าสู่ ช่วง รอรับคาสั่งทางโทรศัพท์ ให้กดหมายเลขคาสั่งที่ตอ้ งการ ดังนี้
ความหมาย
กด 0 ปิ ด เครื่ อง (Stand by)
กด 1 เปิ ด ระบบการทางานของ
เครื่ อง
กด 3 เปิ ด ระบบเตือนภัย 1
กด 4 ปิ ด ระบบเตือนภัย 1
กด 5 เปิ ด ระบบเตือนภัย 2
กด 6 ปิ ด ระบบเตือนภัย 2
กด 9 เปิ ด ระบบฟังเสี ยงทางไกล
www.leoton.com

เสียงตอบรับคาสั่ง
4 จังหวะ
5 จังหวะ

หมายเหตุ
เมื่อทาการเปิ ด หรื อปิ ดเครื่ อง
เครื่ องจะทาการ ปิ ดระบบเตือนภัย
ทั้งหมดโดยอัตโนมัต

1 จังหวะ
2 จังหวะ
1 จังหวะ
2 จังหวะ
1 จังหวะ
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ช่วงเป็ นเวลา 30 วินาที ในช่วงนี้
เครื่ องจะไม่ทาการรับคาสัง่ อื่น

5.2) การเข้ าสู่ ระบบสั่ งงานทางโทรศัพท์ เมือ่ ระบบเตือนภัยโทรมา
เมื่อระบบเตือนภัยโทรมาและคุณรับสายโทรศัพท์แล้ว สามารถทาการสั่งงานทางโทรศัพท์
ได้โดยตรง โดยมิตอ้ งทาการใส่ รหัสผ่าน โดยหากไม่มีการกดแป้ นโทรศัพท์ใด เพื่อ
ตอบสนองหรื อสัง่ งานเครื่ องเกินกว่า 60-90 วินาที่ เครื่ องจะยกเลิกการติดต่อโดยอัตโนมัติ

6)

ในกรณีต่างๆ
ปัญหา



วิธีแก้ ไข

หลักไ

 ไฟ
จ

ไ

 ไซเรนไ
 ระบบไฟไ
 ระบบโทรศัพท์ไม่ทางาน

1) ตรวจความเรี ยบร้อยของสายไฟ และปลัก๊ ไฟ
2) ตรวจสอบฟิ วส์วา่ ขาดหรื อไม่
1) ตรวจความเรี ยบร้อยของตัวตรวจจับ
(สวิทช์แม่เหล็กทุกชุด , ตัวตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวทุกตัว)
1) ตรวจปลัก๊ ไฟของไซเรนที่เชื่อม
ต่อกับกล่องควบคุมหลัก
1) ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของปลัก๊ ไฟ
ที่เชื่อมต่อกับกล่องควบคุมหลัก
1) ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของสายโทรศัพท์
ว่าเชื่อมต่อถูกต้องและเหมาะสมหรื อไม่

7)

ภัณฑ์



ไฟ 12v. DC 500 mA
www.leoton.com
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 ระบบ
จ LCD
ไฟแสดงสถานะ

ไฟส่ องสว่างและเสี ยงไซเรนจะทางานต่อเนื่ องกัน
ประมาณ 5
นับจาก
ที่ระบบทาการแจ้งเตือนโทรศัพท์หมายเลขสุ ดท้ายเสร็ จสิ้ น
 ไซเรนสาหรับติดตั้ง
12v.

ไ
10
โดยจะโทรแจ้งเตือนตั้งแต่หมายเลขที่ 1 ,2, 3 ไปจนถึงลาดับสุ ดท้ายหรื อลาดับ 10 โดยจะ
3
 ไฟ
สถานะการทางานของเครื่ อง แสดง
สังเกต

8)

ภัณฑ์

(Master Control Unit: MCU)
จ
1
 รี โมท สาหรับเปิ ด-ปิ ดเครื่ อง เข้ารหัส (เฉพาะรุ่ น)

ช์
หรื อ อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (เฉพาะรุ่ น)
 ไซเรน 12 v.

 แจ๊คต่อ โทรศัพท์ 1 เส้น
 แจ๊คสัญญาณสาหรับระบบเดินสาย
สิ่ งที่ผู้ตดิ ตั้งต้ องเตรียม ได้ แก่
* สายไฟ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2*0.5 mm. สาหรับติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย (ได้แก่ ระบบไฟ
ส่ องสว่าง และไซเรน ฯลฯ )
* เบอร์โทรศัพท์ 1 เลขหมาย (เพื่อใช้โทรแจ้งเตือน เมื่อตรวจพบสัญญาณการบุกรุ ก)
ศูนย์ บริ การลูกค้ า (Call Service)
www.leoton.com
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www.leoton.com
service@leoton.com
(081) 889-9411
จ
191/19 .3

ลาดสวาย

จ

12150

LeoTON

www.leoton.com

- 20 -

. LeoTON .

