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   سیسـتم داراي 4 زون دو حالتـه می بـاشـد که در حالـت اولیـه هـر 4 زون فـوري می باشنـد، با تغییـر دیپ 

سوئیچ مربوط به هر زون می توان وظایف جدیدي براي هر زون تعریف کرد.

   با تغییر دیپ شماره یک از off به on می توانید به زون یک، ملودي اضافه کنید. (دینگ دانگ)

   با تغییر دیپ شماره دو از off به on زون دو در هنگام پارت ست حذف می شود. (در هنگام بدون صدا)

   با تغییر دیپ شماره سه از off به on زون سه تبدیل به زون تایمر می شود.

   با تغییر دیپ شماره چهار از  off به on زون چهار تبدیل به زون شاسی اضطراري می شود.

   در صورتی که Dip هر زون در حالت غیرفعال باشد (off) زون موردنظر به صورت فوري عمل می کند.

   ورودي جهت خاموش و روشن شدن سیستم از طریق خط تلفن یا از طریق کلید دستی

   تبدیل ورودي خاموش و روشن به لحظه اي یا دائم با Dip شماره 6

   قابلیت نصب سیرن و بلندگوي بوقی به صورت مستقیم

   بلند گوي داخلی جهت پخش آژیر در موقع بدون صدا، ملودي زون یک، بوق زمان ورود

BIB (با صدا) با ترمینال full set رله مجزا جهت پخش تک بوق در حالت   

   امکان تنظیم زمان ورود و خروج به صورت نرم افزاري

   حافظه آژیر با امکان ذخیره 10 عدد از زون هایی که باعث آژیر شده اند.

   معرفی زون هایی که در زمان خروج باز هســتند، توسط روشن شدن نشــانگر آن زون و پخش بوق مقطع از 

بلندگوي داخلی

امکانات سیستم

   همه خروجی ها منفی هستند.

   خروجی D out که با فشار 3 ثانیه اي کلید بی صدا روي ریموت، به صورت لحظه اي فعال می شود.

   خروجی F out که همزمان با روشن شدن سیستم به صورت full set فعال می شود.

   خروجی P out که همزمان با روشن شدن سیستم به صورت part set (بدون صدا) فعال می شود.

خروجی ها
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چهار عدد زون که با شکلهاي                                   مشخص شده

        هنگامی که دستگاه بدون صدا روشن می شود (PART SET) ، این LED روشن می شود.

        هنگامی که دستگاه به صورت با صدا (Full Set) روشن می شود. این LED روشن می شود.

        نشان دهنده وجود برق شهر

عالئم روي پانل

A : روشن شدن دستگاه به صورت کلی FULL SET (با صدا)

B : خاموش شدن دستگاه

D : فعال کردن آژیر اضطراري

   تذکر: در ریموت هاي 3 دکمه این شاسی حذف شده است.

جهت غیر فعال کردن این حالت از دکمه B استفاده کنید.

 PART SET براي روشـن شدن دستـگاه به صورت نیمـه مصلح C

اگر این دکمه را سه ثانیه نگه داریم خروجی D OUT فعال می شود.

عالئم روي ریموت

A

B

C

D

با فشار دکمه A سیسـتم به صورت full set (کلی و با صدا) فعال می شود در این حالت تمامی زون ها فعال 

هســتند. بلندگوي بوقی (sp) در صورتی که Dip 5 غیرفعال باشد تک بوق را پخش می کند همچنین رله تک 

بوق امکان پخش تک بوق ها را به صورت مسـتقل دارد. پس از روشن شدن سیسـتم به مدت 3 ثانیه زون ها 

چک می شوند و اگر زونی باز باشـد LED مربوط به آن روشـن می شـود، در صـورتی که در این حالت هر کدام از 

زون ها باز باشد بلندگوي بوقی (sp) و سیرن (آژیر) به مدت 3 دقیقه فعال می شود.

Full setمصلح شدن کلی (با صدا):
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با فشار دکمـه C دستگاه به صـورت part set (بدون صدا) فعـال می شود در این حالت بلندگوي بوقی و رله 

تک بوق هیچ تک بوقی پخش نمی کند و صداي تک بوق فقط از بلندگوي داخلی شـنیده می شـود. در این حالت 

اگر Dip2 فعال (ON) باشد زون شماره 2 حذف می شود.

به این ترتیب که :

اگر زون 2 بازمانده باشد وقتی دستگاه به صورت Part set روشن می شود نشـانگر زون 2 شروع به چشــمک 

زدن می کند پس از زمان خروج نشانگر زون 2 به نشانه حذف شدن زون 2 ثابت روشن می ماند.

 part set فعال می شود امکان فعال شدن همزمان به صورت full set یا part set سیسـتم یا به صورت)

یا full set وجود ندارد.)

    در حالتی که سیســتم غیر فعال است روشن بودن نشــانگر هر زون به معناي باز بودن آن زون و خاموش 

بودن آن به معناي بسته بودن آن است.

    الزم به ذکر است که هر زون حداقل باید 0/25 ثانیه باز بماند تا سیستم شروع به آژیر زدن کند.

    سیستم قابلیت نصب سنسور را ندارد ولی از شوك سنسورهایی که بیش از 0/25 ثانیه تحریک به سیستم 

اعمال کنند می توان استفاده کرد.

Part setمصلح شدن موضعی (بدون صدا) :

1ـ بلنـدي گوي بوقـی (ترمینـال SP) : موقـع تحریـک شدن سیستم، به مـدت 3 دقیقـه فعال می شود و در 

صورتی که ON, Dip5 باشد تک بوق آن حذف می شود.

2ـ آژیـر 12 ولت (تـرمینال SIR): همـزمان با بلندگوي sp عمل مـی کند ولــی در هیچ حالت تک بوق پخش 

نمی کند.

3ـ رله تک بوق (ترمینال BIB) : این رله فقط صداي تک بوق در حالت با صدا را پخش می کند.

: این آژیر وظیفه پخش صـداي آژیر، صـداي ملودي زون یک، بوق زمان خروج، بوق زمان ورود را  4ـ آژیر داخلی

به عهده دارد.

آژیـرها
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    سیستم 4 بار پس از اولین آژیر فعال می شود و پس از آن غیر فعال می شود.

مصلح شدن مجدد پس از آژیر:

    وقتی زون 4 باز شود و Dip4 فعال شده باشد دستگاه در هر حالتی که باشـد (خاموش یا روشـن) بلندگوي 

sp و سیرن به صدا در می آید.

شاسی اضطراري توسط زون 4:

دیپ 1 = اگر دیپ 1 در حالت on قرار گیرد ملودي به زون یک اضافه می گردد.

دیپ 2 = اگر دیپ 2 در حالت o n قرار گیرد زون 2 در پارت ست حذف خواهد شد.

دیپ 3 = اگر دیپ 3 در حالت on قرار گیرد زون 3 به زون تایمر تبدیل می شود.

دیپ 4 = اگر دیپ 4 در حالت on قرار گیرد زون 4 تبدیل به زون اضطراري 24 ساعته خواهد شد.

دیپ 5 = اگر دیپ 5 در حالت on قرار گیرد تک بوق از خروجی sp حذف خواهد شد.

دیپ 6 = اگر دیپ 6 در حالت on قرار گیرد ورودي on و off به حالت لحظه اي تبدیل می شود.

دیپ 7 = اگر دیپ 7 در حالت on قرار گیرد آژیرهاي sp و sir در پارت ست حذف می شوند.

دیپ 8 = بیکار

دیپ سوئیچ ها

1ـ نگه داشتن 1 ثانیه هر کدام = ورود به حافظه آژیر   (رجوع به صفحه 7)

2ـ فشار همزمان هر دو باعث کد شدن ریموت  (رجوع به صفحه 9)

3ـ نگه داشتن 3 ثانیه براي تنظیم زمان ورود و خروج   (رجوع به صفحه 8)

تاك سوئیچ ها (شاسی هاي طرف راست برد)

براي خاموش و روشـن کردن پانل توســط تلفن کننده (از طریق خط تلفن) باید خروجی منفی تلفن کننده را به 

 on\off حالت ترمینال DIP6 پانل متصـل کنید. بســته به خروجی تلفن کننده باید توسط on\off ترمینال

(لحظه اي یا دائم) را انتخاب کنید. الزم به تذکر است که از دو عدد ترمینال که به نام on\off هسـتند ترمینال 

سمت چپ منفی و ترمینال سمت راست ورودي منفی است اگر خروجی تلفن کننده شـما از نوع منفی و تک 

سیم است می توانید مستقیماً آن را به ترمینال سمت راست متصل کنید.

طریق خاموش و روشن کردن سیستم از طریق خط تلفن:



    هر زونی که در هنگام مصلح شدن سیسـتم باعث آژیر شود نشـانگر آن به حالت چشـمک زدن در می آید و 

هنگامی که سیستم خاموش می شود باز هم این نشانگر به چشـمک زدن خود ادامه می دهد تا به کاربر، آژیر 

زدن سیستم از زون مورد نظر را گوشزد کند.

موقعی که سیستم خاموش و مجدداً روشن شود این LED به حالت عادي بر می گردد.

حافظه آژیر
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    سیســتم 10 عدد از زون هایی که آخرین بار باعث آژیر شده اند را در دفترچۀ حافظه ذخیره می کند. براي وارد 

شـدن به دفترچۀ حافظه باید از دکمه هاي IN و OUT (روي برد اصـلی طرف راسـت برد) کمک گرفت. به این 

صـورت که : هر کدام ازاین دکمه ها را که براي مدت دو ثانیه نگه دارید و سـپس رها کنید وارد دفترچۀ حافظۀ 

 IN<< آژیـر می شوید در این حالـت نشـانگر زونـی که آخرین بار باعث آژیر شده روشن می شود توسط دکمه

 . ) می توانید به عقـب رفته و زون هایی که قبـل از این زون آژیـر زده اند را مشـاهده کنیـد (دکمۀ سمت چـپ

هنگامی که به آخرین مرحله برسید سیسـتم با پخش یک بوق کشــیده شما را متوجه رسیدن به آخر دفترجه 

می کند. سپس شـما می توانید با زدن دکمه <<OUT (دکمه سـمت راسـت) به جلو بروید و زون هاي بعدي 

که باعـث آژیـر شده انـد را مشـاهده کنیـد. الزم به تذکـر است که فقط 10 حافظـه آژیـر در این دفترچـه ثبت 

می شود.

    هر جا از این دفترچه آژیر که نشـانگر هر 4 زون روشن شود، نشــان دهنده عدم وجود آژیر توسط سیســتم 

می باشد.

    می توان دفترچۀ حافظه را مانند یک جدول افقی 10 تایی به شکل زیر تصور کرد.

دفترچه حافظه آژیر

جدول حافظه آژیر در حالت بدون آژیر

    به عنوان مثال اگر به ترتیب زون هاي 1 و 2 و 3 و 4 باعث آژیر شـده باشـند جدول حافظه به ترتیب از چپ 

به راست پر می شوند مطابق جدول زیر:
A

    وقتـی ما یکــی از دکمه ها را یک ثانیه نگه مــی داریم و رها مــی کنیم به نقطه A از دفتــرجه حافظه وارد 

می شویم. آخرین زونی که باعث آژیر شده است یعنی زون 4 را مشاهده می کنیم.

1 2 3 4



    اگر مجدداً به ترتیب، زون هاي 4 ,3 ,2 ,1 باعث آژیر شوند جدول حافظه به صورت زیر پر می شود.

1 2 3 4 1 2 3 4

X مشــــخص شده و وقتی که در عمل وارد این     خانه هایی از دفترچۀ حافظه که حاوي شمارة زون نباشند با 

خانه ها شویم نشانگر هر 4 زون روشن می شود. 

   الزم به تذکر است که وقتی داخل دفترچۀ حافظه هســـتیم اگر براي بیشـــتر از 5 ثانیه از دکمه ها استفاده 

نکنیم سیستم به صورت اتوماتیک از دفترچۀ حافظه خارج می شود.

اگر از سـیرن براي پخش آژیر اسـتفاده می کنید باید توجه داشـته باشـید که ترمینال ســیرن، تک بوق پخش 

نمی کند و تک بوق ها فقط از ترمینال BIB پخش می شود.

اگر می خواهید از یک سیـرن روي سیسـتم خود جهت پخش آژیـر و همچنین تـک بوق ها به صورت مشــترك 

استفاده کنید باید خروجـی + ترمینال BIB را با خروجـی + ترمینـال SIR مشــترك کنیـد، و سپس به مثبت 

یک سیرن متصل کنید.

مشترك کردن تک بوق و آژیر روي یک سیرن:

    در حالت اولیه زمان خروج سیسـتم روي 3 ثانیه تنظیم شده است در مدت زمان خروج نشـانگر هر زونی که 

باز مانده باشد چشـمک می زند و همزمان با هر چشـمک بلندگوي داخلی هم یک بوق به نشـانه باز بودن زون 

پخش می کند. ولی اگر همه زون ها بســـــته باشند بلندگوي داخلی هیج صدایی پخش نمی کند. زمان خروج را 

می توانید به دلخواه تغییر دهید.

    طرف راست برد دو شاسی موجود می باشد که سمت راستی با OUT مشـــخص شده است. وقتی 2 ثانیه 

این شاسی را فشرده نگه داریم سیسـتم با یک بوق کشـیده شروع به شمارش ثانیه ها می کند و سر هر ثانیه 

. کاربر می تواند به تعداد بوق ها توجه کند و هر جا که زمان خروج به اندازة دلخواه رسید  یک بوق پخش می کند

شاسی OUT را رها کند.

    زمان خروج حداکثر می تواند 120 ثانیه باشد.

    براي صفر کردن زمان خروج هنگامی که دکمۀ OUT را 2 ثانیه نگه داشتیم همان لحظه که سیستم شروع 

به پخش بوق کشیده می کند شاسی OUT را رها می کنیم.

تنظیم زمان خروج:
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    الزم به تذکر که این زمان فقط براي زون 3 قابل اجرا است براي این کار دکمه IN روي برد اصلی را فشــــار 

داده و نگه دارید سیسـتم با یک بوق کشـیده شروع به شمارش زمان ورود می کند و سر هر ثانیه هم یک بوق 

کوتاه پخش می کند. کاربر با شمارش بوق هاي کوتاه می تواند زمان را بر حســب ثانیه محاسبه کند هر جا که 

زمان به حد مناسب رسید کاربر باید دکمه IN را رها کند.

تنظیم زمان ورود:



    در زمان ورود، زون 1 غیر فعال است اما اگر زون 2 و 4 باز شود آژیرها به صـدا در می آیند و اگر زون یک قبل 

از زون 3 باز شود آژیرها فعال می شوند.

    برق و باطري دستگاه را قطع کنید و بعد همزمان تاك سوئیچ هاي IN و OUT را نگه دارید و سـپس برق را 

1 شـروع به چشـمک زدن می کنـد که این به معناي پـاك شدن همه  وصـل کنیـد در این جـا نشـانگـر شماره 

ریموت ها می باشد و سپس دو تاك سوئیچ را رها می کنیم.

حذف همه ریموت ها:

    براي اضافه کردن ریموت باید اول دستگاه غیر فعال شود همچنین در حالت حافظه آژیر نباشد.

    جهت کد کردن ریموت (اضـافه کردن ریموت) دکمۀ A ریموت را نگه دارید سـپس دکمه IN و OUT روي 

برد مرکزي را همزمان فشار دهید نشانگر زون 1 به نشانۀ کد شدن ریموت شروع به چشمک زدن می کند.

    تذکر: جهت جلوگیري از کد شدن ریموت هاي اطراف روي سیستم 2 نکته را رعایت کنید:

1) حتماً اول دکمه ریموت را نگه داریم سپس دکمه هاي IN و OUT را همزمان فشار دهید.

2) عمل کد کردن ریموت را سریع انجام داده و دکمه هاي IN و OUT را رها کنید.

اضافه کردن ریموت:

    این سیستم داراي 3 عدد فیوز می باشد:

. (AC FUSE)  4 براي برق شهرA ـ  فیوز   

. (AUX FUSE)  2 براي تغذیه چشم هاA ـ  فیوز   

. (BAT FUSE)  2 براي باطريA ـ  فیوز   

فیوزها:

براي تحریک تلفن کننده باید از مثبت سیرن استفاده کرد.

خروجی تلفن کننده:
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