
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 زون بیسیم) ٣زون باسیم و  ٦زون ( ٩ 

  ساعته  ٢٤، تاخیری  ،(فوری همه زون هاتنظیم قابلیتهای، 

) متناسب  Normal close ، Normal open ،دینگ دانگ 

 با موقعیت مکانی

  حالته ٣دارای دینگ دانگ 

 استفاده از صدای شخصی به جای دینگ دانگ 

  اعالم هشدار از طریقSMS در صورت قطع بلندگوی خارجی 

  خروجی منفی و یک خروجی رله (قابل تعریف) ٥دارای 

 روشن و خاموش نمودن یک وسیله برقی توسط ریموت 

  حالت ٤قابلیت تنظیم صدای تک آژیر بلندگوی خارجی در 

 از گاه (تقابلیت اعالم روشن و خاموش شدن محرمانه دس

 )smsریموت ، کیپد ، طریق 

  تنظیم نام هر زون توسط کاربر ضبط وقابلیت 

  تماس با کاربر و اعالم شماره و نام زون تحریک شدهقابلیت  

  گزارش قطع و وصل برق شهر توسط تماس وsms 

  تغییر تمام تنظیمات دستگاه از طریقsms 

 استراق سمع محرمانه 

  نکاتی که قبل از تنظیمات دستگاه باید رعایت شود

  قبل از نصب سیمکارت در صورت فعال بودن پین کد ،توسط تلفن همراه

 پین کد را غیر فعال کنید.

 همراه اول استفاده مینمایید ابتدا توسط تلفن  چنانچه از سیمکارت اعتباری

(انتخاب  ٧را شماره گیری نموده پس از ارتباط با اپراتور عدد  ٤٤٤همراه 

 (تایید) را انتخاب کنید. ١(انگلیسی) و در نهایت ٢زبان) سپس 

 .قبل از وارد کردن سیمکارت برق دستگاه را قطع نمایید 

 ، توسط کلید  ورود به منوی دستگاه در حالت خاموشENTER  و سپس

 ورود  رمز دستگاه  انجام میشود.

  میباشد . ١٢٣٤رمز پیش فرض دستگاه 

 )دستگاه فقط از شماره هایی که به عنوان مدیرM انتخاب میشوند  (sms 

 قبول میکند.

  به صورت پیش فرض قابلیت دریافت تماس ،  ١حافظهsms ) گزارش ،R و(

حافظه ها فقط قابلیت دریافت تماس و  )  را دارا می باشد و سایرMمدیر(

sms . را دارند 

  متنsms .میتواند به صورت فارسی ، انگلیسی و یا ترکیبی باشد 

  متنsms .باید بدون فاصله نوشته شود 

  شاسی در صورت فراموش کردن رمز میتوانیدS  ٣بر روی بورد را به مدت 

 ) ریست شود.١٢٣٤ثانیه فشرده نگه دارید تا رمز به حالت پیش فرض(

 ) چنانچه  دستگاه بصورت بیصداPart set ٧و  ٣،٢،١) روشن شود زونهای 

 در مدار باقیمانده و مابقی زونها حذف میشوند

 

  

 

 

ورود به منو

)٢٠تا  ١(شماره حافظه 

enter

مشاهده یا ورود شماره تلفن

P/T

پاک شدن  

حافظه

ENTER

دریافت پیام-١

(S)

دریافت -٢

تماس

(C)

دریافت -٣

گزارش

(R)

انتخاب به -٤

عنوان مدیر

(M)

فعال و غیر  -٥

فعال کردن  

همه موارد

ENTER

 از ویژگی های مهم این دستگاه عدم نیاز به رعایت شماره حافظه برای دریافت تماس

میباشد به این معنی که کاربر میتواند توسط منویی که بعد از ورود شماره باز   smsیا 

  میشود قابلیت های آن را مشخص نماید 

تحریک مدار فعال و غیر فعال   smsقابلیت دریافت  ١در این منو با انتخاب گزینه 

  در کنار نمایشگر ظاهر می گردد. Sل شدن این پارامتر عالمت امیشود . در صورت فع

فعال و غیر فعال میشود . در صورت ، تحریک   قابلیت دریافت تماس ٢انتخاب گزینه 

  کنار نمایشگر ظاهر می گردد. در Cل شدن این پارامتر عالمت افع

ل اقابلیت دریافت گزارش فعال و غیر فعال میشود . در صورت فع ٣انتخاب گزینه 

 در کنار نمایشگر ظاهر می گردد. Rشدن این پارامتر عالمت 

گزارشات مدار شامل : قطع و وصل برق ، روشن و خاموش شدن دستگاه ، شارژ دوره 

  میباشد.  بلندگوی خارجیای  ، قطع 

از کاربر فعال و غیر فعال میشود . در صورت    smsقابلیت دریافت  ٤انتخاب گزینه 

این قابلیت مربوط   در کنار نمایشگر ظاهر می گردد. Mفعال شدن این پارامتر عالمت 

قابل  smsاز آنجا که کلیه تنظیمات سیستم از طریق به مدیر سیستم میباشد . 

ه ها قابلیت انتخاب به عنوان مدیر را دارا میباشند ، در دسترسی است و تمامی شمار

  انتخاب مدیر سیستم دقت نمایید.

تمامی قابلیت های فوق فعال و در سایر  ١در حافظه  به صورت پیش فرض

  فعال است . smsحافظه ها فقط قابلیت تماس و 

  امکان پذیر نمیباشد. smsاز طریق  ١تغییر شماره حافظه 

  

  

 

 

ورود به

منو 

کد 

زون

   )٢١ 

تا 

٢٦(

enter

١ زون عادی یا تاخیری

٢ فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ

٣ ساعته ٢٤فعال و غیر فعال کردن 

٤ NORMAL OPEN /NORMAL CLOSE

٥

1 ضبط نام زون

2 پخش نام زون

3 فعال و غیر فعال کردن پخش نام زون

  

  

  

  

 

ورود به 

منو

کد زون

)٢٧تا ٢٩(   
enter

١ زون عادی یا تاخیری

٢ فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ

٣ ساعته ٢٤فعال و غیر فعال کردن 

4

1 ضبط نام زون

2 پخش نام زون

3 فعال و غیر فعال کردن پخش نام زون

٥ -اضافه کردن چشم تحریک چشم یا مگنت بیسیم

٦ -حذف یک چشم  کد چشم ENTER

٧ -حذف همه چشمهای بیسیم 

  به تغییر پیش فرض زمان ورود و در صورت انتخاب زون تاخیری و نیاز

 مراجعه کنید. ٣٧و٣٨خروج به منوی 

  در صورت انتخاب دینگ دانگ و نیاز به تغییر ملودی پیش فرض به

 مراجعه کنید. ٣١منوی 

  ساعته و دینگ دانگ بر روی یک زون اولویت با ٢٤درصورت انتخاب

 ساعته میباشد و دینگ دانگ حذف میگردد.٢٤

 ت در زونهای باسیم حالnormal open جهت اتصال پدال میباشد 

  میتوان به عنوان  ٦از زونtamper  درب دستگاه استفاده نمود 

  سه ثانیه فرصت  ٥برای لرن کردن چشم بیسیم پس از انتخاب گزینه

 .(مطابق با چارت زون بیسیم)دارید چشم را تحریک نمایید

  درصورت صحیح و غیر تکراری بودن چشم ، دستگاه پس از لرن نمودن

که به  نمایش میدهد A-B-C-D-Eآن کد مربوط به چشم را به صورت 

 . میباشد ١، ٢، ٣، ٤، ٥،معنی چشم

  به صورت زیر میباشد. ٩و ٨و  ٧نحوه تنظیم جامپر مربوط به زونهای 

D3____  D3____  D3____ 

D2____  D2____  D2____ 

D1____  D1____  D1____ 

D0____  D0____  D0____ 

A7____  A7____  A7____ 

A6____  A6____  A6____ 

A5____  A5____  A5____ 

A4____  A4____  A4____ 

A3____  A3____  A3____ 

A2____  A2____  A2____ 

A1____  A1____  A1____ 

A0____  A0____  A0____ 

        Z7                  Z9                                          Z8  

برای هر زون میبایست مطابق شکل فوق تنظیم  D0-D4جامپرهای 

  را میتوان بصورت دلخواه کد داد. A0-A7شود و آدرس هر چشم 

 

  

  

  

  

  

  

  ٣شما  ١برای اضافه کردن ریموت پس از انتخاب گزینه 

 را فشار دهید. ثانیه فرصت دارید کلید

  پس از اضافه شدن ریموت دستگاه با پخش بیپ ، کد

متعلق به ریموت را به صورت 

A=1)(B=2)(C=3)(D=4)(E=5)(F=6)(G=7)(H=8)(I=9)  (

 .دهدمی نمایش 

ورود به منو ٣٠ ENTER

١)اضافه کردن ریموت(  فشار دکمه

٢) حذف یک ریموت( شماره ریموت ENTER

)حذف همه ریموت ها( 3

  smsنظیم نمودن شماره تماس و ت

  مثال:            smsاز طریق  واردکردن شماره

 #110#5*1234*    *رمزتلفن#شماره حافظه*#شماره 

  مثال:            smsاز طریق  مشاهده شماره

   5*1234*#    * رمز #شماره حافظه*

  مثال:            smsاز طریق  حذف شماره

  ##5*1234*      * رمز ##شماره حافظه*

PARS GSM 

  smsتنظیم زونهای باسیم از طریق 

  * رمز )*٢٦تا ٢١#کد زون()٤تا١() شماره گزینه٢یا  ١#فعال یا غیر فعال(

 مثال:

  #11#23*1234*  فعال میشود ٣تاخیری زون 

  #12#23*1234*  غیرفعال میشود٣تاخیری زون 

  #31#26*1234*   فعال میگردد ٦ساعته زون ٢٤حالت 

  #32#26*1234*  میگرددغیرفعال  ٦ساعته زون ٢٤حالت 

  سیم یتنظیم زون های ب

  smsتنظیم زونهای بیسیم از طریق 

  * رمز )*٢٩تا ٢٧#کد زون()٣تا١() شماره گزینه٢یا  ١#فعال یا غیر فعال(

  مثال:

  #21#29*1234*  میشود  فعال  ٩دینگ دانگ زون 

  #22#29*1234*  میشود  غیرفعال  ٩دینگ دانگ زون 

  smsاز طریق  حذف ریموت

 * رمز *٣٠#شماره ریموت#

    مثال:

#2#30*1234*    حذف میشود ٢ریموت 

    

  ریموتتنظیم 
  سیم باتنظیم زون های 

٤ 
١ ٢ 

٥ 
٦ 

٧ 
٨ 

٣ 



  

   
  

  

 

 

ورود به منو ٣١ ENTER

١-ملودی داخلی 

٢-خوش آمدید داخلی

٣-پیام شخصی

١-ضبط پیام 

٢-پخش پیام 

  

  

  
  
  
  
  
  
ثانیه  ١ریموت ، رله خروجی به مدت  با فشار دکمه  DOORدر حالت  

 وصل و قطع میگردد.

رله خروجی تغییر وضعیت  با هربار فشار دکمه  TOGGLEدر حالت  

 میدهد .

با فعال شدن آژیر رله خروجی نیز وصل و با قطع آن  LIGHTدر حالت  

 قطع میشود . این گزینه جهت اتصال پرژکتور به دستگاه می باشد .

ورود به منو ٣٢ ENTER

١-لحظه ای

٢-دایم

٣-پرژکتور

  

  

  

  

  

  توان  می سیرن وبلندگوی داخلی ، خارجی در حالت

عدد دیپ  ٢تک صدای بلندگوی  خارجی را توسط 

 سویچ دستگاه تنظیم نمود 

                         
  حد اکثر  ٢سطح          ١سطح       حداقل

ورود به منو ٣٣ ENTER

١-بلندگوی داخلی ، خارجی ، سیرن

  ٢ -بلندگوی داخلی  

  

  

  

  

 

ورود به منو ٣٤ ENTER

١ -یک دقیقه 

٢ -دو دقیقھ 

  

  

  

  

  

 
  هشدار قطع و وصل برق ، دستگاه در صورت فعال شدن

قابلیت به هنگام قطع برق با شماره هایی از حافظه که 

 smsآنها فعال باشد تماس گرفته و  دریافت گزارش

ارسال  smsارسال میکند و در هنگام وصل برق فقط 

  مینماید.

 

ورود به منو ٣٥ ENTER

١ -فعال

٢ -غیر فعال

  

  

  

  

  

 

  هشدار قطع بلندگوی خارجی ، در صورت فعال شدن

دستگاه به هنگام قطع یا سوختن بلندگو به شماره هایی 

 smsآنها فعال باشد  قابلیت دریافت گزارشاز حافظه که 

  ارسال میکند

 

ورود به منو ٣٦ ENTER

١ -فعال

٢ -غیر فعال

  

  

  

  

  

  

  درصورتی که هریک از زونها به صورت تاخیری تنظیم

شده باشند با استفاده از این منو میتوان مدت زمان 

  خروج را تنظیم نمود

 

ورود به منو ٣٧ ENTER

١ -ثانیه  ٣٠

٢ -ثانیه  ٦٠

  

  

  

  

  

  

  

 
  درصورتی که هریک از زونها به صورت تاخیری

توان  تنظیم شده باشند با استفاده از این منو می

 را تنظیم نمود. ورود مدت زمان 

 

ورود به منو 38 ENTER

١ -فعال 

٢ -غیر فعال 

  (پیش فرض ملودی)    تنظیم نوع دینگ دانگ

  smsاز طریق  انتخاب دینگ دانگ

  *رمز*٣١#شماره گزینه#

  مثال:

خوش آمدید داخلی فعال میشود

  *1234*31#2# 

  فرض لحظه ای) (پیش  تنظیم رله خروجی

  smsاز طریق  تنظیم رله

  * رمز *٣٢#)٣الی  ١(# شماره گزینه

 مثال:

  #2#32*1234*    رله بصورت دایم عمل می کند

  )(پیش فرض بلندگوی داخلی ، خارجی ، سیرن  تک آژیرتنظیم 

  smsاز طریق  تنظیم تک آژیر

 * رمز *٣٣#)٢یا  ١(گزینه# شماره 

  #2#33*1234*      مثال :

  )دقیقه ١(پیش فرض      زمان آژیرتنظیم 

  smsاز طریق  تنظیم زمان آژیر

  * رمز *٣٤#)٢یا  ١(گزینه# شماره 

 مثال:

*1234*34#2#  

 

  )غیر فعال فرض (پیش  هشدار قطع و وصل برقتنظیم 

  smsاز طریق تنظیم هشدار قطع برق 

  * رمز *٣٥#)٢یا  ١(گزینه# شماره 

 مثال:

*1234*35#1#  

  smsاز طریق  بلندگوی خارجیتنظیم هشدار قطع 

  * رمز *٣٦#)٢یا  ١(گزینهشماره  #

 مثال:

*1234*36#1#  

 

  )ثانیه ٣٠ فرض (پیش    زمان خروجنظیم ت  )فرض غیر فعال(پیش   هشدار قطع بلندگوی خارجی تنظیم 

  

  smsاز طریق تنظیم زمان خروج 

  * رمز *٣٧#)٢یا  ١(گزینه#شماره 

 مثال:

*1234*37#1#  

  )ثانیه ٣٠ فرض (پیش    زمان ورودتنظیم 

  

  smsاز طریق تنظیم زمان ورود  

  * رمز *٣٨#)٢یا  ١(گزینه#شماره 

 مثال:

*1234*38#1#  

 

٩ 
١٢ ١١ ١٠ 

١٦ ١٥ ١٤ ١٣ 



  

   

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ، ٧١دستگاه با دریافت کد  درصورت فعال شدن این قابلیت 

(مطابق الگوی باال) با کاربر تماس گرفته و صدای محیط را 

  ثانیه پخش میکند. ٣٠به مدت 

ورود به منو ٣٩ ENTER

١ -فعال 

٢ -غیر فعال 

 

 

  

  

  

 

  با فعال شدن این قابلیت  درصورت روشن ، خاموش و

و ریموت ،  smsنیمه فعال شدن  دستگاه توسط کیپد ، 

آنها  شماره هایی که قابلیت دریافت گزارشدستگاه به 

ارسال کرده و وضعیت را گزارش  smsفعال است 

  میدهد.

 

ورود به منو ٤٠ ENTER

١ -فعال

٢ -غیر فعال

  

  

  

  

  

  با انتخاب تحریک  سطحی دستگاه تا زمانی که آژیر فعال است با

ارسال میکند و با قطع آژیر  smsشماره های حافظه تماس گرفته و 

 شماره گیری متوقف می گردد.

  با انتخاب تحریک  لحظه ای پس از تحریک ، دستگاه با تمام  شماره

ارسال  smsهای حافظه متناسب با نوع تعریف تماس گرفته و 

 میکند .

  در صورت خاموش کردن دستگاه با ریموت ، کیپد یاsms   در هصر

 دو صورت سطحی و لحظه ای شماره گیری متوقف میگردد.

 

ورود به منو ٤١ ENTER

١ -سطحی

٢ -لحظه ای 

  

  

  

  

  

  توسط این گزینه کاربر میتواند مشخص نماید که پس از

تحریک شدن دستگاه ابتدا با شماره های حافظه تماس 

 ارسال شود و یا بالعکس.  smsبرقرار گردد سپس 

 

ورود به منو ٤٢ ENTER

تماس-١

2 - SMS

  

  

  

  

 

  با فعال شدن این قابلیت در پایان هر دوره تحریک

شماره هایی که قابلیت مقدار اعتبار سیمکارت برای 

  می گردد. smsآنها فعال است  دریافت گزارش

 

ورود به منو ٤٣ ENTER

١ -فعال

2 - غیر فعال

  

  

  

  

  

  با فعال شدن این قابلیت پس از دریافت  هر پیام

  می گردد. smsگزارش دریافت آن به کاربر 

 

ورود به منو ٤٤ ENTER

١ -فعال

2 - غیر فعال

  

  

  

  

  

  

و باقیمانده شارژ در صورت عدم تنظیم این منو دستگاه قادر به استعالم 

 شارژ سیمکارت نخواهد بود .

ورود به منو ٤٥ ENTER

١ -ایرانسل 

2 - همراه اول

  

  

 

ورود به منو ٤٦ ENTER

١ -انگلیسی

2 - فارسی

  )فرض فعال (پیش    استراق سمع محرمانهتنظیم 

  smsاز طریق تنظیم استراق سمع محرمانه  

 * رمز *٣٩#)٢یا  ١(گزینه#شماره 

  #1#39*1234*      مثال:

  smsاز طریق استراق سمع محرمانه  

 * رمز *٧١#

  #71*1234*      مثال:

  smsاز طریق  تنظیم گزارش روشن و خاموش شدن محرمانه

  * رمز *٤٠#)٢یا  ١(گزینهشماره  #

 مثال:

*1234*40#1#  

 

  )فرض لحظه ای(پیش       نوع تحریک تنظیم   غیر فعال) فرض (پیش  تنظیم گزارش روشن و خاموش شدن محرمانه

  smsاز طریق  نوع تحریک تنظیم 

  * رمز *٤١#)٢یا  ١(گزینهشماره  #

 مثال:

*1234*41#1#  

 )فرض تماس(پیش      smsاولویت تماس یا تنظیم 

  sms یا تماس از طریق   smsاولویت تنظیم 

  * رمز *٤٢#)٢یا  ١(گزینهشماره  #

 مثال:

*1234*41#1#  

  )فرض غیرفعال (پیش    تنظیم ارسال گزارش شارژ سیمکارت

  smsاز طریق  تنظیم ارسال گزارش شارژ سیمکارت

  * رمز *٤٣#)٢یا  ١(گزینهشماره  #

 مثال:

*1234*43#1#  

  غیر فعال) فرض (پیش  smsارسال گزارش دریافت تنظیم 

  smsاز طریق  smsدریافت تنظیم ارسال گزارش 

  * رمز *٤٤#)٢یا  ١(گزینهشماره  #

 مثال:

*1234*44#1# 

  )ایرانسل فرض (پیش      اپراتور تنظیم

 smsنوع اپراتور از طریق تنظیم 

  * رمز *٤٥#)٢یا  ١(گزینهشماره  #

 مثال:

*1234*45#1# 

  )فرض انگلیسی (پیش      smsزبان ارسال  تنظیم

  smsاز طریق  smsزبان ارسال  تنظیم

 * رمز *٤٦#)٢یا  ١(گزینهشماره  #

  مثال:

*1234*46#1# 

٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ 

٢١ 
٢٤ ٢٣ ٢٢ 



 

  

  

ثانیه فرصت میباشد ، در صورتی که  ١٢برای ضبط پیام 

ثانیه پیغام ضبط کنیم در پایان پیام  ١٢بخواهیم کمتر از 

  را فشار میدهیم.   ENTERکلید 

 

ورود به منو ٤٧ ENTER

١ -ضبط پیام 

2 - پخش پیام

 

 

 

 

 

 

 

خروجیهای دستگاه دارای ولتاژ منفی میباشند و جهت استفاده برای قطع 

استفاده نمود.ولت  ١٢و وصل وسایل برقی میبایست از رله   

ورود به منو ٤٨ ENTER

١ -١تغییر وضعیت خروجی 

٢ -٢تغییر وضعیت خروجی 

٣ -٣تغییر وضعیت خروجی 

٤ -٤تغییر وضعیت خروجی 

٥ -٥تغییر وضعیت خروجی 

 

 

  

  

 

 
  دقت فرمایید که پس از تغییر رمز دستگاه رمزsms  نیز

  تغییر میکند.

 

ورود به منو ٤٩ ENTER رمز جدید ENTER

 

 

 

 

  

 

 نوع سیمکارت را در منوی استعالم شارژ  و قبل از شارژ

  تنظیم نمایید. ٤٥

ورود به منو ٥٠ ENTER کد شارژ ENTER

  

  

  

   

  

  

ورود به منو ٥١ ENTER

١ -١ارسال پیام به حافظه 

2 - ١تماس با حافظه 

ورود به منو ٥٢ ENTER نمایش ولتاژ باتری

ورود به منو ٥٣ ENTER

١ -ریست شدن کلیه تنظیمات 

2 - انصراف

 روشن و خاموش کردن خروجی های دستگاه  ضبط و پخش پیام

  smsتنظیم خروجی از طریق 

  * رمز *٤٨)شماره خروجی#٢،١،٠(# 

 مثال:

  #10#48*1234*    ١خاموش کردن خروجی 

  #31#48*1234*    ٣روشن کردن خروجی 

  #52#48*1234*    ٥روشن کردن لحظه ای خروجی   

 تغییر رمز دستگاه

  smsاز طریق  تغییر رمز

  * رمز *٤٩#رمز جدید #

 مثال:

*1234*49#9876# 

 شارژ سیم کارت

  smsاز طریق  شارژ سیمکارت

  * رمز *٥٠#کد شارژ #

 مثال:

*1234*50#1982365092540983# 

  و تماس   smsتست ارسال 

  ولتاژ باطرینمایش 

  بازگشت به تنظیمات کارخانه

  

  

  توسط کیپد میتوان دستگاه را خاموش و روشن نمود.

   

  

  

 

 

P/T رمز تغییر وضعیت دستگاه

  روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق کیپد

  SMSروشن و خاموش کردن دستگاه از طریق 

  * رمز *)٦٠/٦١/٦٢کد( #

 مثال:

 #60*1234*        دستگاه خاموش میشود

 #61*1234*        دستگاه روشن میشود

 #62*1234*        دستگاه نیمه فعال میشود
  

  

  

 
 SMSاستعالم شارژ از طریق 

  *  رمز* ٧٢# 

 مثال: 
    *1234*72# 

 SMSتوقف شماره گیری از طریق 

  *  رمز* ٧٠# 

 مثال: 
    *1234*70# 

 تحریک فارسی SMSتغییر متن 

  *  رمز* ٧٣# متن# 

 مثال: 

 #73*1234*# تحریک دزدگیر

  

  

 .نمایانگر وجود سیگنال تغذیه برق یا باطری میباشد 

 ARM  .نشان دهنده وضعیت دستگاه میباشد 

 ، در حالت خاموشLED .خاموش است 

 ، در حالت روشنLED .روشن است 

 ، در حالت نیمه فعالLED .چشمک زن است 

 ALARM :دستگاه میباشد. نشان دهنده وضعیت آالرم 

 در صورتی که دستگاه در حال آالرم باشد روشن است 

  باشد چشمک زن استآالرم زده  در صورتی که دستگاه 

 POWER:  استفاده  درصورت استفاده از برق شهر خاموش و

 است روشناز باتری 

 F.AUX در صورت سوختن فیوز :AUX .روشن میشود 

 BAT ولت شود روشن میشود. ٩: اگر ولتاژ باتری کمتر از 

 Z1 –Z9نشان دهنده وضعیت زونها : 

LED های پانل دستگاه  

٢٥  
٢٨  ٢٧  ٢٦  

٣٢  ٣١  ٣٠  ٢٩  


