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قبل از نصب سیستم و یا قبل از تماس با بخش فنی شرکت لطفا موارد زیر را حتما مطالعه کنیذ
چؾوی ُای تیغین تؼضی ّلتِا کاس ًوی کٌٌذ ّ یا تؼذ اص هذتی اص کاس هی افتٌذ ؟
خیش ,چؾوی ُای تیغین ُگضا ُْؽوٌذ تْدٍ ّ جِت افضایؼ عْل ػوشتاتشی داسای لاتلیت ُ standbyغتٌذ تَ عْسی کَ پظ اص  3تاس هؾاُذٍ حشکت
دس هحیظ تؾخیص هی دٌُذ کَ کغی دس هحیظ تْدٍ ّ دیگش ػول ًوی کٌٌذ .اگش  05ثاًیَ حشکتی دس هحیظ ًثاؽذ چؾوی ُا اص  standbyخاسج ؽذٍ ّ
هجذدا تا اّلیي ّ کْچکتشیي حشکت تالفاصلَ ػول هی کٌٌذ .لزا تشای تغت چؾوی ُا تؼذ اص  05ثاًیَ هماتل چؾوی ُا سفتَ ّ تغت کٌیذ
آیا دصدگیشُای ُگضا عیگٌال خغا داسد ؟
خیش ,دصدگیش ُای تیغین ُگضا تا داسا یْدى فشکاًظ تاال (  933.4هگاُشتض) تَ ُیچ ّجَ آژیش خغا ًذاؽتَ ّ ایي هِوتشیي ّیژگی ّ توایض ایي دصدگیشُا
ًغثت تَ هْاسد هؾاتَ هْجْد دس تاصاس هی تاؽذ .دس دصدگیش ُای  hexaتَ چٌذ دلثل هوکي اعت آالسم داؽتَ تاؽین  -1 :هوکي اعت کَ تاتشی یکی اص
عٌغْس ُا سّتَ اتوام تاؽذ کَ دس ایي صْست صهاًی کَ دعتگاٍ سا فؼال هی کٌیذ تْق ُای هوتذ ّ یا آژیش هیضًذ  -2 .گاُی هوکي اعت کَ دعتگاٍ
آالسم تضًذ کَ ایي تخاعش ّجْد حشکت دس جلْی چؾوی ُا هی تاؽذ تؼٌْاى هثال  :حشکت پشدٍ یا حشکت جاًْساى هْری (هْػ ,پشّاص ,عْعک ّ -3 )..
اگش خظ تلفٌی کَ تَ دعتگاٍ ّصل اعت لغغ ؽْد دعتگاٍ ؽشّع آالسم هیضًذ -9 .اگش لغغ تشق ّ تا ًْعاًات تشق سخ دُذ دعتگاٍ آالسم هیضًذ.
عْل ػوش تاتشی عٌغْس ُای دصدگیش تیغین چَ هذت هی تاؽذ؟
ػوش تاتشی کتاتی چؾوی تیغین ُگضا تَ ػلت داسا تْدى ّیژگی  standbyتیي  6تا  4هاٍ هی تاؽذ.
ػوش تاتشی داخلی عٌغْس دّد ّ ضشتَ تیغین تاالی یک عال هی تاؽذ
تشد عٌغْسُای تیغین دصدگیش چمذس هی تاؽذ؟
 -1تشد چؾوی تیغین ّ عٌغْس دسب ّ پٌجشٍ ُگضا  05هتش ًغثت تَ دعتگاٍ هشکضی هی تاؽذ .کَ دس عاختواى ُای تلٌذ تا  9عثمَ تاال ّ پاییي
ًغثت تَ پٌل جْاب هی دُذ .دس صْست ًیاص تَ تشد تیؾتش تا  955هتش هی تْاى اص دعتگاٍ تمْیت کٌٌذٍ اهْاج اعتفادٍ کشد.
 -2تشد عٌغْسُای دّد ,گاص ,ضشتَ ّ عایش عٌغْسُای فالذ آًتي خاسجی تمشیثا  95هتش ّ یا  2عثمَ هی تاؽذ.
دس هْاسد ًیاص تَ تشد تاالتش هی تْاى اص تمْیت کٌٌذٍ ّ یا سیپیتش عیگٌال اعتفادٍ کشد کَ تا لشاس دادى یک سیپیتش دس یک هکاى تشد هفیذ تواهی عٌغْس ُای
هْجْد دس آى هکاى تا  055هتش افضایؼ پیذا هی کٌذ.
چشا ّلتی تا دعتگاٍ تواط هی گیشین تَ دعتگاٍ ّصل ًوی ؽْین ؟
 – 1اگش خغی کَ تَ دعتگاٍ ّصل ؽذٍ تاؽذ اص ًْع آًالْگ ّ یا لذیوی تاؽذ ایي استثاط تشلشاس ًوی ؽْد ّلی دعتگاٍ تا ؽوا دس صهاى خغش تواط هی
گیشد .
 – 2اگش تش سّی خغی کَ تَ دعتگاٍ ّصل کشدٍ این  ADSLداؽتَ تاؽین تخاعش ًْیضی کَ  ADSLتش سّی خظ ایجاد هیکٌذ ایي اهکاى ّجْد داسد کَ ؽوا
تَ دعتگاٍ صًگ تشًیذ ّ تا دعتگاٍ استثاط تشلشاس ًکٌیذ.
ًکتَ  :دس هذل  205اگش ًکات تاال سػایت ؽذ ّ ؽوا تا دعتگاٍ تواط گشفتیذ ّلی تاص ُن استثاط تیي ؽوا ّ دعتگاٍ تش لشاس ًؾذ تؼذاد صًگ ُایی کَ تایذ
تخْسد تا تَ دعتگاٍ ّصل ؽْین سا تایذ کن کٌین ّ تش سّی  1صًگ گزاؽتَ
اگش تاتشی عٌغْس ُا سّتَ اتوام تاؽذ چگًَْ هتْجَ هی ؽْین؟
 - 1اگش تاتشی عٌغْس ُای حشکتی سّتَ اتوام تاؽذ خْد عٌغْس تصْست هوتذ چؾوک لشهض هیضًذ ّ یا دس هذل ُای  LCDداس آدسط دلیك ّ ػالهت
توام ؽذى تاتشی تش سّی ً LCDوایاى هیؾْد  .تا ؽٌیذى صذای تْق تَ صْست " تك تك  " ...دس دعتگاُِای LCDداس تایذ تاتشی عٌغْسُا تؼْیض ؽْد
 -2اگش عٌغْس دّد تاؽذ خْد عٌغْس تْق هوتذ هیضًذ ّ تش سّی  LCDخْد دعتگاٍ ُن آدسط دلیك عٌغْس تَ ُوشاٍ ػالهت توام ؽذى تاتشی ًوایاى
هی ؽْد.
 -3اگش تاتشی عٌغْس ُا توام ؽْد تَ هحض ایٌکَ دعتگاٍ سا فؼال کٌیذم خْد دعتگاٍ تْق هوتذ هیضًذ.
چشا دس هذل ُای  LCDداس دعتگاٍ صهاًی کَ فؼال هیؾْد آالسم ًویضًذ ّلی تواط هیگیشد؟
دس ایي حالت آژیش دعتگاٍ غیش فؼال تْدٍ ّ تشای فؼال کشدى آى تایذ دکوَ  #سا  2ثاًیَ ًگَ داسیذ.
چگًَْ هیتْاى آژیش خاسجی تَ دصدگیش ُا ّصل کشد؟
تَ ایي ًکتَ تایذ تْجَ کشد کَ تشای اتصال تلٌذگْی اضافی تَ دصدگیشُا حتوا تایذ اص تشد آژیش اعتفادٍ کشد.
 -1دس هذل  : 205دس اتي هذل تایذ عین فیؼ عفیذ سًگی کَ تَ آژیش ّ دعتگاٍ خْسدٍ سا لغغ کشد ّ تَ لغوت  -v12 +تش سّی تشد آژیش ّصل کشد ّ اص
لغوت  speakerتش سّی تشدآژیش تَ تلٌذگُْا ّصل هی کٌین  (.هثثت ّ هٌفی دلت ؽْد دس غیش ایي صْست تلٌذگْ اضافی تَ صذا دس ًوی آیذ ّ ُوچٌیي
تایذ آداتتْس دعتگاٍ تَ تشق ّصل تاؽذ ّ چشاؽ  powerتش سّی دعتگاٍ سّؽي تاؽذ).
 -2دس هذل ُای عشی  : 245دس ایي هذل ُا اص تشهیٌال هثثت تش سّی تشد آژیش تَ تشهیٌال  SIRENدس لغوت پؾت دصدگیش ّصل هیکٌین تَ ُویي تشتیة اص
تشهیٌال هٌفی تش سّی تشد تَ تشهیٌال  GNDدس پؾت دصدگیش  .تؼذ اص لغوت  SPEAKERتش سّی تشد آژیش تَ تلٌذ گْی خاسجی ّصل هیکٌین.
 -3دس هذل  G205ها ًوی تْاًین اص آژیش خاسجی اعتفادٍ کٌین ّ فمظ هی تْاى آژیشی کَ دس داخل پک لشاس داسد سا تَ دعتگاٍ ّصل کشد.
دصدگیش تَ ٌُگام لغغ تشق آژیش هی صًذ؟
تشای اهٌیت تاالتش عیغتن هی تْاى ُؾذاس دعتگاٍ تَ ٌُگام لغغ تشق سا فؼال ًوْد .دس صْست ػذم ًیاص تَ ُؾذاس لغغ تشق تَ صْست صیش ػول کٌیذ:
 -1دس دعتگاٍ هذل  205دکوَ  SETسا صدٍ ,آداپتْس دصدگیش سا کؾیذٍ ّ پظ اص صذای تْق دکوَ  CLEARسا تضًیذ
 -2دس دعتگاٍ ُای عشی  245دس لغوت تٌظیوات ػذد هشتْط تَ کذ  19سا صفش کٌیذ:
PROG 5 19 # PROG 123456
دصدگیش تَ ٌُگام لغغ تلفي آژیش هی صًذ
تشای اهٌیت تاالتش عیغتن ُؾذاس دعتگاٍ تَ ٌُگام لغغ تلفي فؼال هی تاؽذ .دس صْست ػذم ًیاص تَ ُؾذاس لغغ تلفي تَ صْست صیش ػول کٌیذ:
 -1دس دعتگاٍ هذل  205دس پؾت دعتگاٍ جاهپش هشتْط تَ  dtelسا دس حالت  OFFلشاس دُیذ.
 -2دس دعتگاٍ ُای عشی  245دس لغوت تٌظیوات ػذد هشتْط تَ کذ  16سا صفش کٌیذ:
PROG 5 16 # PROG 123456
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ًکات هْن :

 -1خَاّشوٌذاست ولیِ هزاحل ًصة ٍ راُ اًذاسی را تِ تزتیة ٍ تا هزحلِ آخز اسرٍی ایي دفتزچِ اًجام دّیذ.
 -2دستَرات ٍ تزًاهِ ّا را اس چپ تِ راست اجزا وٌیذ( .ػالهت  +در تزًاهِ ّا فمط تزای جذاوزدى واراوتزّا اس یىذیگز هی تاشذ)
 -3چشوی تیسین ّگشا دارای لاتلیت  standbyتَدُ یؼٌی پس اس هشاّذُ  3حزوت هتَالی چشوی تزای ًگاُ داشتي تاتزی داخلی خَد
خاهَش شذُ ٍ سیگٌالی تِ دستگاُ ارسال ًوی وٌذ ٍپس اس  50ثاًیِ تِ حالت اٍلیِ ٍسزیغ خَدتاس هیگزدد
 -4تا سهاًی وِ شوارُ تلفي تزای سیستن تؼزیف ًىزدُ تاشیذ دستگاُ تِ ٌّگام آالرم فمط  5ثاًیِ آصیز هی سًذ.
 -5تزای ًصة تلٌذگَی اضافی تاتزدآصیز سین سیزى اصلی دسدگیز راتزیذُ ٍ اس +آى تِ  +12تزدآصیز ٍاس – آى تِ  -12تزد ٍصل وزدُ ٍ اس
 speakerتِ تلٌذگَی دٍم ٍصل وٌیذ ( .درصَرت ًیاس تِ سیزى خَددستگاُ هی تَاى  2سین آًزا تِ  -ٍ+تزدآصیز ٍصل وزد)
ً -1صب ٍ راُ اًدازی سيستن:
ً -1-1صب دستگاُ هرکسی :

هٌثغ تغذیِ را تِ دستگاُ هزوشی ٍصل وزدُ ٍ دستگاُ را رٍشي وٌیذ تا پس اس یه دلیمِ دستگاُ در حالت  standbyشزٍع تِ وار وٌذ .سین تلفي را تِ ٍرٍدی
 ٍ Lineیا در صَرت لشٍم ٍ Phoneصل وزدُ,آصیز خارجی را تِ دستگاُ اس ٍرٍدی ٍ Sirenصل وٌیذ ٍ در پایاى دستگاُ را تِ دیَار ٍ یا هحل هزتَطِ اتصال دّیذ.
ً-2-1صب سٌسَر در ٍ پٌجرُ:

اتتذا تاتزی سٌسَر رادرداخل آى لزاردادُ  ,تىِ تشرگتز سٌسَر را تِ لسوت ثاتت در ٍ تىِ وَچىتزراتِ لسوت هتحزن در تچسثاًیذ .فاصلِ تیي دٍ
تىِ سٌسَر ًثایذ اس یه ساًتی هتز تیشتز تاشذ .
ً-3-1صب دتکتَر حرکتی ( چشوی ) :

اتتذا تاتزی سٌسَر رادرداخل آى لزاردادُ ٍ آى را در هحل هٌاسة تزرٍی دیَار ًصة وٌیذ .ارتفاع تْیٌِ تزای چشوی دٍ هتز هی تاشذ .پس اس  ONوزدى
چشوی تِ هذت دٍ دلیمِ تِ آى فزصت دّیذ تا تا هحیط آشٌا شَد .سپس هی تَاًیذ آى را تزای دستگاُ در سٍى هَرد ًظز تؼزیف وٌیذ.
 -4-1تعريف ريوَت ّا :

اتتذا ولیذ  SETتزرٍی دستگاُ را یه تار فشاردادُ تا  LEDهزتَط تِ  STATUSرٍشي شذُ ٍ شزٍع تِ چشوه سدى وٌذ .سپس دووِ لفل تاس رٍی
ریوَت را فشاردادُ تا  LEDهزتَط تِ  POWERچشوه تشًذ ,هجذدا ّواى دووِ را فشاردادُ تا یه صذای تَق چٌذ ثاًیِ ای شٌیذُ شَد  .سپس ولیذ
صفز ٍ پس اس آى ولیذ  SETرا فشاردادُ تا ریوَت تزای دستگاُ تؼزیف گزدد.
 -5-1تعريف سٌسَرّا :

LED
اتتذا ولیذ  SETتزرٍی دستگاُ را یه تار فشاردادُ تا  LEDهزتَط تِ  STATUSرٍشي شَد  .سپس یه تار سٌسَر هزتَطِ را فؼال وزدُ تا
هزتَط تِ  POWERشزٍع تِ چشوه سدى وٌذ  ,هجذدا ّواى سٌسَر را تحزیه وزدُ تا یه صذای تَق چٌذ ثاًیِ ای شٌیذُ شَد  .سپس سٍى هَرد ًظز را
اس شوارُ  1تا  9هشخص وزدُ ٍ پس اس آى ولیذ  SETرا فشاردادُ تا سٌسَر تزای دستگاُ تؼزیف گزدد.

 -2زٍى بٌدی ٍ ًَع آالرم :
سٍى تٌذی اٍلیِ دستگاُ تِ صَرت سیز هی تاشذ:

 سٍى  1تا  : 5سٍى هؼوَلی هی تاشٌذ وِ تا فؼال یا غیز فؼال شذى سیستن لطغ ٍ ٍصل هی شًَذ. سٍى  : 6سٍى چاین یا دیٌگ داًگ هی تاشذّ .ز سٌسَری وِ در ایي سٍى تؼزیف شذُ تاشذ اگز در حالتی وِ دسدگیز غیزفؼال استتحزیه شَد دستگاُ هزوشی یه تَق وَچه سدُ وِ ًشاى دٌّذُ تحزیه شذى سٍى 6هی تاشذ.
 سٍى  : 7سٍى اػالم گاس هی تاشذ .دستگاُ در صَرت فؼال یا غیز فؼال تَدى تزاثز ًشت گاس آالرم هی دّذ. سٍى  : 8سٍى اػالم دٍد هی تاشذ .دستگاُ در صَرت فؼال یا غیز فؼال تَدى تزاثز ٍجَد دٍد آالرم هی دّذ. -سٍى( 9تزای پارتیشي تٌذی)ٍ :لتی دسدگیز تادووِ آدهه ریوَت هسلح شَد توام سٌسَرّا تِ جشسٌسَرّای سٍى 9هسلح هیشًَذ.

 -3تٌظين تلفي کٌٌدُ سيستن :
 دادى شوارُ تلفي ّا تِ تلفي وٌٌذُ داخلی دستگاُ :اتتذا واتل تلفي را تِ ٍرٍدی  LINEدستگاُ تشًیذ .تؼذاد حافظِ ّای تلفي وٌٌذُ داخلی  14شوارُ هی تاشذ  ,وِ تِ صَرت سیز تؼزیف هی شًَذ:
تِ تزتیة دووِ ّای {  ٍ 0 , #شوارُ حافظِ هَرد ًظز اس  1تا  } 14را اس رٍی صفحِ اصلی دستگاُ فشار دادُ تا صذای تَق تزای چٌذ ثاًیِ
تِ صذا در آیذ  ,سپس شوارُ هَرد ًظز را تذٍى وذ ٍاردوزدُ ٍ در پایاى دووِ  SETرا فشاردّیذ  ,تَق تاییذ دستگاُ ًشاى دٌّذُ تؼزیف شذى
صحیح شوارُ هَرد ًظز هی تاشذ.تذیي تزتیة هی تَاى شوارُ ّا را اػن اس تلفي ثاتت ٍ ّوزاُ تزای دستگاُ تؼزیف ًوَد.
بِ عٌَاى هثال :

تلفي ثاتت :
تلفي ّوزاُ :

# + 0 + 1 + 88505152 + SET
# + 0 + 2 + 09360524596 + SET

 پاک کردى يک يا چٌد شوارُ تلفي از حافظِ :تِ تزتیة دووِ ّای {  ٍ 0 , #شوارُ حافظِ هَرد ًظز اس  1تا  } 14را اس رٍی صفحِ اصلی دستگاُ فشار دادُ تا صذای تَق تزای چٌذ ثاًیِ تِ صذا در آیذ
سپس دستگاُ سٍى ّای تؼزیف شذُ را ًشاى هی دّذ  ,تؼذ اس شٌیذى صذای تَق دووِ  CLEARرا فشاردّیذ تا شوارُ هَرد ًظز اس حافظِ پان شَد.

 -4ضبط ٍ شٌَد پيام صَتی برای تلفي کٌٌدُ :
دووِ  REC/PLAYرٍی صفحِ ولیذ دستگاُ را فشار دادُ ٍ ًگاُ داریذ  ,پس اس  3ثاًیِ چزاؽ  STATUSرٍشي هی شَد .تِ هحض رٍشي
شذى چزاؽ پیغام خَد را حذاوثز تا  10ثاًیِ تگَییذ .تزای شٌیذى پیغام ضثط شذُ گَشی تلفي را تزداشتِ ٍ ولیذ  REC/PLAYرا فشار دّیذ.
 -5آالرم آشير خارجی دستگاُ بِ ٌّگام فعال/غيرفعال کردى سيستن :

تا ایي فزهاى هی تَاى تزای دستگاُ تؼزیف وزد وِ آصیز تِ ٌّگام فؼال وزدى دسدگیز یه آصیز ٍ تِ ٌّگام غیزفؼال وزدى  3تار آصیز وَچه
تشًذ ٍ * + 81 + SET .تزای تی صذا فؼال ٍ غیزفؼال شذى سیستن تایذ وذ  * 80 SETرا تشًیذ.
 -6تاخير در فعال شدى سيستن بِ ٌّگام ٍرٍد ٍ يا خرٍج :
 -1-6تاخير بِ ٌّگام خرٍج ( : ) Exit Delay Timer
 ARMسیستن فؼال شَد .تزای تٌظین ایي هذت سهاى تِ تزتیة
در ایي حالت هی تَاى هذت سهاًی وِ طَل هی وشذ تا پس اس سدى دووِ
ػذد  1را سدُ سپس سهاى هَرد ًظز را تِ صَرت (  0تا ٍ ) 99ارد وزدُ ٍ دووِ  SETرا فشاردّیذ .تِ ػٌَاى هثال :

سیستن پس اس  10ثاًیِ (  ) 5*2فؼال هی شَد
سیستن پس اس  40ثاًیِ (  ) 5*8فؼال هی شَد
سیستن تالفاصلِ پس اس سدى  ARMفؼال هی شَد

* ٍ

* + 1 + 02 :
* + 1 + 08 :
* + 1 + 00 :

 -2-6تاخير بِ ٌّگام ٍرٍد ( : ) Entry Delay Timer

در ایي حالت هی تَاى هذت سهاًی وِ طَل هی وشذ تا پس اس سدى دووِ  , ARMسیستن غیز فؼال شَد .تزای تٌظین ایي هذت سهاى تِ
تزتیة * ٍ ػذد  2را سدُ سپس سهاى هَرد ًظز را تِ صَرت (  0تا ٍ ) 99ارد وزدُ ٍ دووِ  SETرا فشاردّیذ .

 -7هدت زهاى آشير :
تزای تٌظین ایي هذت سهاى تِ تزتیة * ٍ ػذد  3را سدُ سپس سهاى هَرد ًظز را تِ صَرت (  0تا ٍ ) 99ارد وزدُ ٍ دووِ  SETرا فشاردّیذ .
سیستن پس اس  40ثاًیِ (  ) 20*2فؼال هی شَد
آصیز سیزى لطغ ًوی شَد !

* + 3 + 02 :
* + 3 + 00 :

 -8ارتباط با دستگاُ از طريق تلفي :
اس وارتزی ّای تسیار هْن ایي سیستن لاتلیت وٌتزل سیستن اس طزیك تلفي ( ثاتت ٍ یا ّوزاُ ) هی تاشذ .تذیي تزتیة وِ هی تَاى تا یه تلفي دیگز تا
شوارُ تلفٌی وِ تِ دستگاُ ٍصل هی تاشذ تواس گزفت ٍ پس اس ٍارد وزدى رهش ٍرٍد هی تَاى تِ سیستن هتصل شذُ ٍ آى را وٌتزل ًوَد.

 -1-8تؼزیف رهش ػثَر تزای ارتثاط تلفٌی :
تِ تزتیة * ٍ ٍ 4سپس رهش  4رلوی را ٍارد وزدُ ٍ در پایاى دووِ  SETرا فشار دّیذ .تِ ػٌَاى هثال:
رهس دستگاُ عدد  1234تعريف خَاّد شد * + 4 + 1234 + SET :

 -2-8تٌظین تؼذاد سًگ ّای تلفي لثل اس تزلزاری ارتثاط تا سیستن :
تِ تزتیة * ٍ ٍ 5سپس تؼذاد سًگ ّا ( اس  1تا  ) 9را ٍارد وزدُ ٍ در پایاى دووِ  SETرا فشار دّیذ .تِ ػٌَاى هثال:
پس از  6بار زًگ خَردى تلفي سيستن ٍصل خَاّد شد * + 5 + 6 + SET :

 -3-8تؼزیف رهش ػثَر تزای ارتثاط تلفٌی :
تا یه تلفي دیگز تا شوارُ تلفٌی وِ تِ دستگاُ ٍصل هی تاشذ تواس گزفتِ ٍ پس اس ٍارد وزدى رهش ٍرٍد تا شٌیذى صذای تَق تِ سیستن هتصل
شذُ ٍ اس طزیك تلفي هی تَاى سیستن را تِ صَرت سیز وٌتزل وزد :

تا سدى دووِ  1آصیز دستگاُ فؼال شذُ ٍ تا سدى دووِ  2آصیز لطغ هی شَد .تا سدى دووِ

 3هی تَاى صذای هحیط داخل را اس طزیك

MIC

دستگاُ شٌیذ  .تا سدى دووِ  4سیستن فؼال ٍ دووِ  5سیستن غیز فؼال هی شَد .تا سدى دووِ  6شٌیذى صذای هحیط داخل هتَلف هی شَد ٍ تا
سدى دووِ  0ارتثاط تا سیستن لطغ هی شَد .
 -9غيرفعال کردى دزدگير بِ ٌّگام تواس با شوا  :تؼذ اس ایٌىِ دسدگیز تا شوارُ شوا تواس گزفت گَشی را جَاب دادُ ٍ تؼذ اس دٍ تار
شٌیذى واهل پیغام ضثط شذُ دووِ * تلفي خَد را  2ثاًیِ ًگاُ داشتِ تا تِ دسدگیز هتصل شَیذ سپس تا سدى ػذد  5هی تَاًیذ دسدگیز را
غیزفؼال وزدُ ٍ تا ػذد  3صذای هحیط را تشٌَیذ ٍ در صَرت ًیاس تا ػذد  4هجذدا دسدگیز را هسلح وٌیذ
 -10بازگرداًدى دستگاُ بِ حالت اٍليِ کارخاًِ :

در حالتی وِ دستگاُ خاهَش هی تاشذ دووِ

دستگاُ را رٍشي وٌیذ ٍ پس اس  10ثاًیِ دووِ  CLEARرا رّا وٌیذ.

 CLEARرا ًگاُ داشتِ ٍ

