
 کددهی ريموت ها

 ) دستگاه را در حالت غيرفعال قرار دهيد.1
 ) کليد ريموت را نگه داريد.2
 را فشار دهيد. LRN) دکمه 3
 ) دستگاه با يک تک بوق اضافه شدن ریموت را اعالم می کند.4
 

 حذف ريموت ها
 
 ) دستگاه را در حالت غيرفعال قرار دهيد.1
 ثانيه نگه داريد. 3را بصورت همزمان و به مدت  CLEANو  LRN) کليد 2
 ) دستگاه با يک تک بوق حذف ريموت ها را اعالم می کند.3
 

 سِت کردن چشم و مَگنِت
 
 ) دستگاه را در حالت غيرفعال قرار دهيد.1
 بصورت چشمک زن درآيد. LEDرا برای يک ثانيه بگيريد تا چراغ  LRN-PIRکليد ) 2
 خاموش شود. LEDيک کنيد تا چراغ ) چشم يا مگنت را تحر3
 

 حذف چشم و سنسورها
 
 ) دستگاه را در حالت غيرفعال قرار دهيد.1
 ثانيه بگيريد. 9را به مدت  LRN-PIR) کليد 2
 اين عمل را اعالم می دارد. LEDدستگاه با ثابت شدن چراغ ) 3
 

 ريست کردن دستگاه به تنظيمات اوليه
 
 قرار دهيد.) دستگاه را در حالت غيرفعال 1
 ثانيه بصورت همزمان نگه داريد. 9را به مدت  CLEANو  LRN) کليد 2
 ريست شدن دستالاال را اعالم می دارد.سيرِن  ) دستگاه با چندبار زدن آژير3
 

 تنظيم مدت زمان آژير
 

... است. 7دقيقه به  2جهت تغيير زمان از  TIM ALAجامپر   دقيقه طراحی 
 

 تک آژير
 تک آژير بزند.دستگاه ميتواند به روشهای زير 

 
 و بلندگوی داخلی SIREN-SPالف) 
 و بلندگوی داخلی SIRب) 

 ج) بلندگوی داخلی
 

 حالت اوليه دستگاه "الف" می باشد که برای تغيير حالت به روش زير عمل می کنيم:
 

 الف) دستگاه را در حالت غيرفعال قرار می دهيم.
 نگه ميداريم حالت "ب" فعال می شود (دوبيت می زند)ب) کليد را سه ثانيه 

 ج) کليد را سه ثانيه نگه می داريم حالت "ج" فعال می شود (سه بيت می زند)
 حالت "الف" بر می گرديم (يک تک بوق)د) کليد را سه ثانيه نگه می داريم به 

 
 



 زون دينگ دانگ
 

 اين صورت با تحريک اين زون، دستگاه يک دينگ دانگ پخش می کند. ) دستگاه می تواند دارای دينگ دانگ باشد. درZ1( 1زون 
دستگاه با دو تک بوق فعال شدن اين حالت را گزارش ثانيه نگه می داريم  5جهت فعال کردن اين حالت کليد قفل باز ريموت را برای 

 می دهد.
 ه با يک تک بوق غيرفعال شدن را اعالم می دارد.ثانيه گرفته، دستگا 5جهت غيرفعال کردن دينگ دانگ کليد قفل باز را به مدت 

 
 )PARTSETحالت نيمه فعال (

 
 از مدار خارج می شوند. 4و  3در اين حالت زونهای يک و دو فعال و زونهای 

 ثانيه می گيريم. 5برای نيمه فعال کردن دستگاه کليد را به مدت 
 

 چراغ های دستگاه
 

POWER ت.وصل بدون برق شهر اس: نشان دهنده 
ARM : در صورت فعال بودن، دستگاه هر يک ثانيه يکبار چشمک ميزند و در صورتی که دستگاه آژير کشيده باشد چراغ بصورت

 چشمک زن سريع در می آيد.
 

Z1-Z2-Z3-Z4 
 

 در حالت غيرفعال با تحريک هر منطقه چراغ زون مربوطه روشن و با رفع تحريک چراغ خاموش می شود.
چشمک ) درصورت تحريک هرزون چراغ آن روشن ميشود و با غيرفعال کردن دستگاه چراغ بصورت ARMولی درحالت فعال (

 زن باقی می ماند. برای پاک کردن حافظه کافی است دستگاه را يکبار خاموش و روشن کنيم.
 

 ه است.فعال گرديده بود Z4توجه: اگر دستگاه آژير کشيده باشد و چراغ هيچ يک از زون ها روشن نباشد زون 
 

 ترمينال های دستگاه:
 
 


