
 زون 4راهنمای نصب و استفاده از سیستم حفاظتی اماکن 

 میباشد  .   Chime – Part – Full– Tamper (24H) زون 4این سیستم دارای 

که با زدن  Full نیقفل بسته به مع Disarmدکمه فعال دارد که با عالمتهای قفل باز به معنی  3ریموت این سیستم 

که اگر سیستم با این دکمه  Part Armاین دکمه تمام زونها حفاظت می شود و دکمه سوم با عالمت ملودی به معنی 

 صورت نمی گیرد .   Fullفعال شود عمل حفاظت از زون 

ک وجود رله آژیر داخلی به همراه مدار تقویت کننده صوتی که از رله آژیر خارجی فرمان می گیرد در کنار ی

Dipswitch 2  کلیدی به کاربر کمک می کند تا سیستم را بر مبنای شرایط مکانی تنظیم کند . کلید اول این

Dipswitch  مربوط به تایم آالرم می باشد که در حالتOFF  دقیقه و در حالت  2تایم آالرمOn 4  . دقیقه می باشد 

باشد. هنگام فعال شدن  Onصورتی که این کلید  ازبلند گوهای خارجی است . در پیچرکلید دوم مربوط به بخش 

  Offولی اگر این کلید از بلندگوهای خارجی پخش می شود .  پیچردکمه بسته ( صدای  – Fullدستگاه ) بصورت 

 باشد فقط از طریق رله آژیر داخلی چریپ پخش می شود . 

) دکمه با عالمت ملودی ( صدای فعال  الزم به ذکر است که در هردو حالت هنگام فعال شدن دستگاه بصورت پارت

 ( فقط از طریق رله آژیر داخلی پخش می شود . پیچرشدن سیستم )

  (Door opener)رله درب بازکن 

است می توان با زدن مجدد دکمه  Disarmاین رله بصورت یک کانال فشاری عمل کرده و هنگامی که دستگاه 

Disarm )رله را فعال نمود . از این کانال می توان به عنوان رله درب بازکن این  )قفل باز(Door opener)  بهره

 این رله در اختیار است و دارای ولتاژ نمی باشد .   Corn , NOبرد کنتاکتهای 

PANIC :  هردوحالت درزدن دکمه قفل بسته ریموت در هنگام فعال بودن دستگاهFull Alarm   یاPart  باعث فعال

 شدن آژیر داخلی و خارجی می شود . 

LED Memory  : در صورتی که زونی فعال شودLED  آن زون  بصورت چشمک زن روشن و خاموش می شود

پ از یچر 2شدن سیستم با  Dis Armنشود هنگام  Dis Armدقیقه ( دستگاه  4یا  2که اگر در طول زمان آالرم )

بر با دیدن سیستم و ربودن تحریک شده و کا Dis Armدارد که سیستم در زمان ی خارجی این اعالم را ابلندگوه

LED شود . حالت چشمک زن  مطلعه ای که مربوط به آن زون است از ناحی دچشمک زن آن زون می توانLED 

شدن  ARMتا زمان  LEDآن زون می تواند از ناحیه ای که مربوط به آن زون است مطلع شود . حالت چشمک زن 

 جدد دستگاه ادامه دارد . م

 فعال می شود . خارجی ثانیه آژیر  3هنگام فعال شدن زونها ابتدا آژیر داخلی فعال شده و پس از 

 . از فعال شدن دستگاه صورت می گیردثانیه پس  2عمل حفاظت اززونها 

مربوط به  LEDبارطی شدن تایم آالرم از این وضعیت خارج نشود . سیستم  3اگر زونی تحریک شده و این زون تا 

از مدار خارج میکند.  کردن و مجدد Dis Armآن زون را به حالت چشمک زن فعال نموده و زون مورد نظر را تا 

 حفاظت می شود . ترمینال این  در این حالت سایر زونها



دراین حالت  .نیز استفاده نمود   CHIMEمی توان به عنوان زون  PART1در این سیستم از زون   CHIMEزون 

ن زون توسط بلند گوی داخلی دستگاه اعالم می شود . این امکان یباشد فعال شدن ا Dis Armاگردستگاه در وضعیت 

 در هنگام خرید دستگاه غیرفعال بوده و باید فعال باشد . 

برای این منظور باید دکمه قفل باز را نگه داشته سپس همزمان گیرد. توسط ریموت صورت می  CHIMEفعال شدن 

م با به صدا  درآوردن بلندگوی داخلی صحت عملکرد را تأیید می نمایید. انجام دوباره تدکمه قفل بسته را بزنید سیس

 . این امکان را غیرفعال می نمایند این عمل

نصب کنید که در صورت عدم کارکرد  ALFA SWدر صورت نیاز می تواند به این ترمینال :  ALFA SWورودی 

 . بتوان با آن دستگاه را خاموش کردریموت 

صورت گرفته و عملیات  LEDتوسط کلید  Learnو عملیات مربوط به آن ورود به منوی  ذخیرۀ ریموتمنوی 

 نمایش داده می شود .  LED Learnمربوط به آن توسط 

 خیره کردن یک ریموت ذ

روشن شود . سپس دست را از روی کلید برداشته و دکمه قفل بسته ریموت یا  LEDرا فشار داده تا  Learnکلید 

زد ریموت بار چشمک  LED  ،4 که  خواهیم به سیستم اضافه کنیم فشار می دهیم . هنگامیی را که مییهاریموت

ی بعدی روشن باشد شما می توانید این مرحله را برای ریموت ها LEDتا زمانی که  در حافظه ذخیره شده است

 منو خارج شود. ثانیه از 01یستم اتوماتیک پس از بمانید تا سمنتظررا  دوباره فشار داده یا Learnکلید  کنید.تکرار

 پاک کردن یک ریموت 

 ر این حالت دکمه قفل باز ریموتیاین عمل کامالً شبیه به ذخیره کردن یک ریموت می باشد فقط با این تفاوت که د

بار چشمک  8نیم فشار می دهیم و در این حالت تأیید پاک شدن ریموت با می کرا که می خواهیم از حافظه پاک 

 همراه خواهد بود .  LEDسریع 

 پاک کردن کل حافظه ها 

شروع به  LEDپس از مدتی دائم روشن شده  LED  را فشار داده و نگه دارید. ابتدا Learnبرای این منظور کلید 

چشمک زدن نموده و تدریجاً سرعت چشمک زدن افزایش می یابد تا کلیه ریموتها  را از حافظه پاک کند. هنگامی 

 . ت بصورت صحیح به پایان رسیده استبه صورت دائم روشن ماند این عملیا LEDتمام شد و  LEDکه چشمک 

. ذخیره کردن مجدد یک ریموت فضایی را از حافظه اشغال باشدریموت می  021فظه این سیستم ظرفیت حانکته : 

 نمی کند . 

 

 


