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  :اجزاي سیستم 

 دستگاه اصلی - 1
 عدد 2کنترل  ریموت - 2
 عدد3پیچ و رولپالك  - 3
 عدد 2درب دسنگاه  پیچ - 4
 )به صورت جدا گانه تهیه شود(عدد  2آژیر  - 5
 )به صورت جدا گانه تهیه شود( باسیم و بدون سیم چشم الکترونیکی -6
 )به صورت جدا گانه تهیه شود( باتري - 7
 )مورد نیاز از نمایندگی مجاز تهیه شودبه صورت جدا گانه به تعداد (ها  outرله جهت راه اندازي  - 8

  :اصلی  برد

شکل  .برد اصلی از تعدادي ورودي و خروجی تشکیل شده که در شکل زیر نشان داده شده و هر کدام توضیح داده خواهد شد 
توضیح کدام در قسمت هاي مربوطه هر زیر برد اصلی را نشان می دهد که از تعدادي ورودي و خروجی تشکیل شده است که 

  .داده می شود

 

در برد اصلی به ترتیب از راست به چپ ، طبق جدول زیر هر دو خروجی با هم تشکیل یک مجموعه را خواهند داد که در زیر 
  :توضیح داده شده است 

IN PW :  این ورودي همانطور که از نامشان پیداست مخصوص برق ورودي می باشند که از قبل مونتاژ شده و سیم هاي آنهـا
از طریق  )تغذیه سوئیچینگ(ولت می باشد توسط پاوري که در دستگاه تعبیه شده 14برق ورودي دستگاه که . وصل شده است 

  .این دو ورودي به دستگاه می رسد 
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BATT  : منفی بـه   ولت باتري به پایه هاي مثبت و 12مربوط به برق ورودي باتري می باشند که می بایست برق  ورودياین
  .دستگاه مختل نشود  کارکرد صورت صحیح وصل شوند تا در مواقع اضطراري و قطع برق شهر 

TEL  : سیم هاي تلفن توسط این  ورودي به دستگاه وصل خواهند شد.    

OUT1  تاOUT5  :که بعد از متصل شدن به برد رله می تـوان سیسـتم   چ ها می باشند یئاین پایه ها نیز همگی خروجی سو،
می توانیم درب پارکینگ ، المپ ، برق کولر ،قفل درب  و هـر سیسـتم   به کمک این خروجی ها . برقی را هدایت و کنترل نمود

  .و یا روشن نمودالکتریکی دیگر را خاموش 

SIREN: به این خروجی آژیر یا چراغ خطر  وصل می شود.  

SP :   به بلندگو وصل می شوداین خروجی.  

  

 

  

AUX  : این خروجی ها تامین کننده برق سنسورهاي با سیم می باشد که می بایست به تمام سنسور هاي با سیم وصل گردند
Z1  تاZ8  : این پایه ها که همگی ورودي می باشند مخصوص سنسورهاي با سیم بوده و چنانچه هر یک از سنسور ها تحریک

  تحریک مطلع خواهد شد  دستگاه از وجودشوند توسط این پایه ها 

.  

هر خروجی به صورت مجزا توسط . دستگاه داراي دو خروجی مجزا می باشد: توجه 
 .هر زون قابل تنظیم می  با باشد
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  : مراحل نصب و راه اندازي  دستگاه

  :کنیدعمل به ترتیب زیر 

  

 

 .دستگاه قرار دهید بااليابتدا درب دستگاه را باز کرده و به آرامی  .1
 .را در جاي خود  قرار دهید به صورت کشویی سیم کارت را به آرامی با فشار دادن .2
  .نمایید تلفن وصل  خط سیستم را به .3
  .زون ها متصل کنید را به ترتیب دلخواه به هر یک از سنسور ها .4
 .متصل کنید AUXورودي برق زون ها را باهم موازي کنید و به خروجی  .5
استفاده کرده وسیم کشی مربوطـه را طبـق نقشـه ذکـر شـده در      رله  ها استفاده کنیم از برد outچناچه که بخواهیم از  .6

  .انجام دهید)9صفحه (ل برد رله اتصابخش 
 .ننمائیددستگاه و باتري را وصل  ورودي توجه داشته باشید در این مرحله برق .7
 .اگر دستگاه شما داراي آنتن خارجی می باشد ،ابتدا سوکت آنتن که به صورت پیچی در محل مربوطه چرخانده و جازنید .8
طه را وصـل  و؛ در این مرحله ابتدا کابل مرببل کیبرد درب دستگاه را جدا کنیدچنانچه که در مرحله یک مجبور شدید کا .9

 .تا دستگاه روشن شود دکنیو صبر  نمائید دستگاه را به برق وصل آخر در  کرده و
و باتري را وارد مدار دزدگیر می  باتري وصل می کنیم به سیم هاي باتري را بعد از روشن شدن سیستم؛  خر آدر مرحله  .10

 .کنیم
 :نمایش نداد در این صورت  دقیقه هیچ آنتنی را 3چنانچه دستگاه بعد . منتظر شوید تا آنتن دستگاه  فعال شود .11

  ه تـا که باید مجددا برق دستگاه را قطـع کـرد   گرفته استنبصورت صحیح در جایگاه قرار یا سیم کارت شما 
 .کنید و سپس سوکت سیم کارت را بررسی  شوددزدگیر را خاموش 

  بهتر دسـتگاه  هیباید مکان دزدگیر را جهت آنتن د و دزدگیر در جاي مناسبی نبوده دستگاه یا اینکه مکان 
 .تعویض کرد

  سیم دستگاه را کامال خاموش کرده و یا اینکه پین کد یا پسورد روي سیم کارت فعال بوده که در این صورت
و سـپس در داخـل سـوکت     ) حذف پین کد( کارت را داخل یک موبایل قرار داده و ابتدا پسورد آنرا برداشته

که سیم کارت از موجـودي  همچنین اگر سیم کارت ما اعتباري هست مطمئن شویم  .مربوطه قرار می دهیم
  . کافی برخوردار هست

  
  
  
  

هنگام انجام هر یک مراحل بیان شده اجراي نکات ایمنی براي سالمت شما کاربر گرامی و : توجه 
  .سالمت دستگاه الزامی میباشد  

  .در غیر این صورت دستگاه آسیب دیده و از گارانتی خارج خواهد شد

  !دستگاه انجام دهید تمامی مراحل زیر را با توجه به خاموش و قطع بودن کامل برق: توجه
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  :هاصفحه کلید و توضیحات دکمه 

  

  

کاربرد دیگر این کلید بـه عنـوان   . توسط این کلید می توان داخل منو و سربرگ ها به سمت باال حرکت کرد:  UPکلید باال یا 
که با چند ثانیه نگه داشتن این دکمه ، دسـتگاه آژیـر کوتـاهی     یمیانبر براي روشن کردن حالت امنیت می باشد، به این صورت

  ).Security sys On(امنیت دستگاه روشن خواهد گردید خواهد کشید و حالت
 
  

  
  

کاربرد دیگر این کلید به .برگ ها به سمت پایین حرکت کردتوسط این کلید می توان داخل منو و سر:  DOWNکلید پایین یا 
دسـتگاه آژیـر   ، به این صورت که با چند ثانیه نگه داشـتن ایـن دکمـه   خاموش کردن حالت امنیت می باشد، عنوان میانبر براي

  ).Security sys Off(امنیت دستگاه خاموش خواهد گردید حالتکوتاهی خواهد کشید و 
  

 
  

  : دو کاربرد دارداین کلید :  Enterکلید 

 ورود  - 1
  تغییر حالت  - 2

و در هر زیر منو توسط این کلید می توان تغییر حالت ایجاد  می شویم وارد منو و یا زیر منو ها  Enterبا هر بار زدن کلید 
  .نمود 
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با هر بار زدن این کلید میتوان از هر منو یا زیر منـو  . این کلید به معنی بازگشت یا خروج می باشد : Returnکلید بازگشت یا 
به این صورت که بـا چنـد   . کاربرد دیگر این کلید قفل کردن صفحه کلید می باشد .و به یک حالت عقب تر بازگشتشده  خارج

 .ثانیه نگه داشتن این دکمه صفحه کلید قفل شده و فقط با وارد نمودن رمز دستگاهمی توان وارد منو شد 
 
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

ذخیره شماره تلفن هـاي دسـتگاه در منـوي    رمز دستگاه و همچنین  براي وارد کردن  توسط این کلید ها : صفحه کلید اعداد 
که بارنگ متفاوت مشخص شده اند به عنوان کلید هاي میانبر براي روشن یـا خـاموش    5تا  1کلیدهاي . مربوطه استفاده نمود

 1می توان سوییچ هاي  5تا  1 کلیدهايبا چند ثانیه نگه داشتن هر کدام از . می باشد Out5 الی  Out1 یا نمودن سوییچ ها 
هر کدام ، مدار کوچکی کـه   برايبراي استفاده از سوییچ ها می بایست  .را روشن و یا خاموش نمود )Out5 الی  Out1 ( 5تا 

علت استفاده از این مدار کوچک ، تبدیل ولتاژ دستگاه ، به ولتاژ بـرق  .تشکیل شده از یک رله ، ورودي و خروجی ، استفاده کرد
کنترل ولت می باشد را  220ه همان توان مانند کلید ، برق شهر کتوسط برد اصلیمی  شهر می باشد که با وصل شدن برق رله

براي استفاده از هر  .نشان داده شده است ،  اصلی برد OUT5به  در شکل زیر برد رله و نحوه وصل شدن. و قطع یا وصل نمود 
  .شودمی بایست وصل  OUT5تا  OUT1کدام از سوییچ ها مانند شکل زیر یک عدد برد رله به خروجی هاي 

  . نقشه کشی شده استکه به صورت شکل زیر دـباشمی  Normaly Openخروجی رله در حالت  :توجه
 

پیش فرض رمز ورود . قبل از قفل کردن صفحه کلید، حتما رمز ورود را یک بار تغییر داده باشید: توجه 
  .می باشد 123456دستگاه 
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 برد رله

  :دستگاه  کردن غیر فعال و  فعالطریقه 

 

 
نمایش دادهمی شـود کـه   Security Sys  ON یا و Security Sys  SbyوSecurity Sys Offعبارت LCDدر سطراول

براي روشن و خاموش کردن حالت امنیت چنـدین روش  . می باشد  )مصلح(،فعال) standby(غیر فعال  ،استندبايبه معنی 
  : وجود دارد که در زیر نام برده ایم و هر کدام در فصل خود به طور کامل توضیح داده خواهند شد 

  
  .دستگاه را روشن و خاموش کردحالت امنیتی به سه طریق می توانیم 

  )صــــفحه کلیـــــد و توضــــیحات دکمـــــه هـــــا   مراجعـــــه بــــه فصـــــل (صـــــفحه کلیــــد  توســــط   -1
  .را چند ثانیه نگه می داریم دزدگیر فعال یا غیر فعال می شود) غیر فعال(Downیا)فعال(Upکلید هاي

دستگاه را  ، ریموت   دستگاه را فعال و کلید، ریموت  کلید ) مراجعه به فصل کنترل از راه دور(توسط ریموت  - 2
 .دغیر فعال می کن

با ارسال کدهاي پیامکی دستگاه را فعال یا غیر فعال می کنید ) ارسال فرامین پیامکی مراجعه به فصل ( پیامک توسط - 3
 .نرم افزار اندروید استفاده کنیدهمچنین می توانید از 
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حالت به توسط ریموت یا صفحه کلید یا موبایل  بخواهیم  می باشد، و Security Offزمانی که دستگاه در وضعیت 
قرار می گیرد و بر روي  standbyثانیه در وضعیت  03ابتدا دستگاه به مدت  دهیم، تغییر وضعیت ) مصلح(فعال

این وضعیت را اصطالحا تاخیر خروج نـام  نمایش داده می شود ؛  Security  Sbyعبارت   LCDسطر اول  
فعـال  دسـتگاه  ثانیه به کاربر فرصت می دهد محل را ترك کند و بعـد از آن   03دارد به عبارتی دستگاه 

،زمانی که این عبـارت را روي  نمایش داده می شود LCDبر روي   Security  Onمی شود و عبارت ) مصلح (
LCD آالرم می زند ،مشاهده کردیم دزدگیر مصلح شده و با کوچکترین تحریک روي زون ها.  

  
        بطور مثال اگر سیم تلفن وصل نباشد عبارت. داده خواهند شد  هاي دستگاه نمایشErrorتمامی LCDدر سطر دوم

Tel Line Error    نمایش داده خواهد شد و یا در صورت قفل بودن صفحه کلید عبارتKey Lock  نمایش داده خواهد
  .شد 

  .مراجعه نمایید خطاهاي سیستمها به فصل  Errorجهت مشاهده لیست کامل 
  

  
Menu  و تعاریف زیر مجموعه هاي آن:  

و پـایین    (Up)وارد شد که بـا وارد شـدن بـه منـو توسـط کلیـدهاي بـاال         ) منو(Menuمی توان به  Enterبا فشردن کلید 
(Down)  عدد می باشند که هر کدام به تفصیل توضیح داده خواهد  10سربرگ ها  .می توان در سربرگ هاي منو حرکت کرد

. برد فشـرده نشـود دسـتگاه از منـو خـارج خواهـد شـد        در کی (Down)و پایین   (Up)اگر چند لحظه دکمه هاي باال  .شد 
توجه داشته باشید اگر تغییري  .شویموارد هر زیر  Enterو باکلید  نیز می توان از منو خارج Returnهمچنین با فشردن کلید 

در هر یک از تنظیمات و منوها ایجاد نمایید و سپس خارج گردید ، پس از خارج شدن از منو تغییرات بصورت خودکار ذخیـره  
  .خواهند شد 

  Hardware Zone:  1منوي شماره 

  .نمایان گردد زیره تا شکل وارد منو شده و توسط کلید هاي باال و پایین در منو حرکت کرد Enterبا فشردن کلید 

  
  .زیر نمایش داده خواهند شد شکل د شد ویخواهسخت افزاري  Zoneوارد زیر منوي   Enter با فشردن کلید  
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مـی تـوان بـه آنهـا      (Down)و پـایین    (Up)می باشد که بـا کلیـدهاي بـاال     سخت افزاري Zoneهشت این دستگاه شامل 
وارد زیر منوي هـر زون   Enterبا فشردن کلید  مورد نظر توسط کلیدهاي باال یا پایین، Zoneپس از انتخاب  دسترسی داشت

 :شده که به ترتیب هر یک را توضیح می دهیم

 فعال و غیر فعال سازي زون .1

 

  .نمود OFFو یا  ONمی توان زون مورد نظر را   Enterبازدن 

 وضعیت زون .2

 

یا  Normaly Closeبه وضعیت  Normaly Openزون مورد نظر را از وضعیت می توان   Enterبازدن زدن 
  .برعکس تبدیل نمود 

 ساعته 24زون  .3

  
 

  .دادساعته قرار 24د نظر را در وضعیت می توان زون مور Enterبازدن زدن 
  

  
  
 

ساعته فعال باشد ، بدون در نظر گرفتن اینکـه دزدگیـر    24درصورتی که زون    :ساعته 24زون 
 .فعال هست یا نه ، در صورت تحریک زون تعریف شده دستگاه شروع به آژیر زدن میکند
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 مانیتورینگ .4

  
 

  .می توان زون مورد نظر را در وضعیت مانیتورینگ قرار داد  Enterبازدن زدن 

 

  

  

  
  
 

 پخش صداي ریکورد .5

  
  

. بـرد انتخـاب کنـیم   ظـه پخـش صـدا از روي کی   ما می توانیم یک عدد بین یک تا هشت را به عنوان حاف در این قسمت
ایـن  . دستگاه داراي هشت حافظه پخش صدا می باشد که براي هر زون به دلخواه می توان حافظه اي را در نظـر گرفـت  

  .خواهد شدصداي انتخاب شده ؛ هنگام آالرم دستگاه بر اثر تحریک زون در بعد از ارتباط تلفنی، پخش 

انیم صداي مربوطه را در حافظه شماره یک  دستگاه را ضبط کرده چنانچه که فقط نیاز به پخش یک صدا هستیم ، می تو
  .و تمامی زون ها را روي حافظه شماره یک تنظیم کرد

  

  

  

وضعیتی است که در آن با تحریک زون مورد نظر پیامی براي مدیران : زون مانیتورینگ
:          بعد از تحریک زون یـک، پیـام زیـر ارسـال   مـی شـود      : به عنوان مثال. ارسال می شود

  دوربین یک تحریک شد
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 بلندگوفعال سازي  خروجی  .6

  
  

بلندگو متصل به دستگاه در هنگام تحریک  آیاآالرم ،می توان مشخص کرد که ،  براي هر زون دستگاه در زمان تحریک و
فعال شود    speakerهنگام تحریک دستگاه، می توان مشخص کرد در  Enterازدن زدن ب. دستگاه آژیر بکشد  یا خیر

  یا خیر

   فعال سازي  خروجی آژیر  .7
 

 

در هنگام تحریک دستگاه فعال شود یا  آژیر آیابراي هر زون دستگاه در زمان تحریک وآالرم ،می توان مشخص کرد که ، 
   .فعال شود یا خیر) خروجی آژیر(   Sirenمی توان مشخص کرد درهنگام تحریک دستگاه،  Enterازدن زدن ب.خیر

 فعال سازي خروجی هاي .8

……………………………………….. 

 
ها   outدر زمان تحریک سیستم توسط زون مورد نظر، می توانیم مشخص کنیم  که کدامیک از خروجی 

 .به صورت لحظه اي یا دائمی باشد این فعال سازي می تواند.فعال شود 

فرض کنید زون یک تحریک شده باشد با تحریک زون به شرط فعال بودن سیستم دستگاه شروع به آالرم و : به عنوان مثال
،در این لحظه زون باتوجه به یم تخاب کرده باشنرا براي زون مورد نظر ا outدر این زمان اگر خروجی . شماره گیري می نماید

مشخص می کنیم  Enterبا فشار دادن  کلید .ت لحظه اي یا دائم فعال می شودکدام خروجی انتخاب شده به صوراینکه 
 .به صورت دائم عمل کند یا به صورت لحظه اي  outخروجی 

نظر، بعد از تحریک سیستم به مدت انتخاب شده مورد ) Out(ظاهر شد یعنی خروجی(lock moment) عبارت  چنانچه که
می توان همچنین با وارد کردن عددي بین صفر تا پنچ توسط صفحه کلید   .ثانیه روشن می شود و سپس خاموش می شود 3
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را وارد می  عدد صفر فعال شود ،خروجی بعد از تحریک سیستم  چنانچه که نخواهیم.مورد نظر را انتخاب کرد  Outخروجی
  .کنیم

  .می توان از منو خارج و تنظیمات را ذخیره نمود Returnن کلید حال با زد

  Wireless  Zone       :2منوي شماره 

  .نمایان گردد زیروارد منو شده و توسط کلید هاي باال و پایین در منو حرکت کرده تا شکل  Enterبا فشردن کلید 

  
  .سخت افزاري خواهید شد و شکل زیر نمایش داده خواهند شد Zoneوارد زیر منوي   Enterدر این حالت با فشردن کلید 

  
می توان به آنها دسترسی داشت  (Down)و پایین   (Up)وایرلس می باشد که با کلیدهاي  باال   Zoneاین دستگاه شامل ده 

زون شده، از آنجا کـه   ي هروارد زیر منو Enterمورد نظر توسط کلیدهاي باال یا پایین، با فشردن کلید  Zoneپس از انتخاب 
از ادامه مطلب پرهیز . می باشد) منوي شماره یک ( بیان شده دقیق مشابه قسمت قبل یا همان زون سخت افزاري هاي ترتیب

  .می شود

  )آموزش تعریف سنسورها به دزدگیر (  Learning Sensor:3منوي شماره 

  .نمایان گردد زیروارد منو شده و توسط کلید هاي باال و پایین در منو حرکت کرده تا شکل  Enterبا فشردن کلید 

  
. براي اینکه دزدگیر هر یک از سنسورهاي بی سیم را بشناسد می بایست توسط این منو آن سنسور را به دزدگیر معرفی نمائیم 

می شویم اگر سنسوري از قبل  3شمارهوارد منوي ، Enterکلید  توسط نتخاب منواصورت می باشد که پس از روش کار به این 
  :زیر مانند شکل نمایش داده می شود؛ Programعبارت  باشدشناسایی شده 

  
  .شماره  زون را نمایش می دهد   Wireless Zoneدر شکل باال  عدد روبروي 

  .نشده است  Programچنانچه که شکل زیر نمایش داده شود زون مورد نظر
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را فشار دهیم تا شکل زیر  Enterنمائیم کافیست در این وضعیت کلید Programدر هر صورت اگر بخواهیم زون را  بنابرین  

  .نمایان شود
 

  
  

یکـی از سنسـور هـا را بعـد از تنظـیم        سپس )قطع برق باتري(باید تمامی سنسور ها را خاموش کرد ابتدا در این مرحله 
بعد از ذخیره شدن . ذخیره نماید جامپر هاي سنسور براي چند ثانیه روشن نگه داریم تا دستگاه به صورت اتوماتیک سنسور را 

  .عبارت زیر نمایش  داده می شود

  
  
  
  
  
  
  
  

معنـی مـی باشـد کـه ایـن       ایـن  که به؛ خواهد شد دادهنمایش زیر  حال اگر سنسوري از قبل به دستگاه معرفی شده بود شکل
  .   استسنسور  از قبل معرفی شده 

  

  
ون وایرلس بعدي را انتخاب کرده و همانند آنچه که در باال توضیح دادیم عمل زحال با فشار دادن کلید هاي باال و پایین منوي 

Programing را براي زون بعدي  انجام می دهیم .  
  

  . کار کنند  MHz315 تمامی سنسورهاي بی سیم باید با فرکانس  :نکته *** 

 سنسورهاي که در یک زون قرار می گیرند باید جامپرهاي روي سنسور بـه صـورت  : توجه
د و در این صورت تنها کافیست یک سنسور را تعریف کنیم و سنسورهاي که در نیکسان باش

  دنمتفاوت باش  براي هر سنسور ترتیب جامپر ها زونهاي متفاوتی قرار می گیرند باید 
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  Remote Learning :  4منوي شماره 

  .نمایان گردد زیروارد منو شده و توسط کلید هاي باال و پایین در منو حرکت کرده تا شکل  Enterبا فشردن کلید 

  
  .نمایش داده می شود زیر شکل Enterبا فشردن کلید  .  را داردریموتعدد 50این دستگاه قابلیت ذخیره سازي 

  
را فشـار   ریمـوت را بفشارید و سپس دکمـه اي از    Enterجدیدي را معرفی کنید کافیست مجدداً دکمه  ریموت اگر بخواهید 

شناسایی شده توسط دستگاه یک واحد افـزایش خواهـد    ریموتره تعداد ریموت شناسایی خواهد شد وشما دهید در این حالت
  .جستجوي می باشددر حال م دوریموت  که ریموت یک ذخیره شده و نشان دهنده توجه کنیداین شکل زیر  شکل ، بهیافت 

  
که  می باشداین نمایش داده خواهد شد که به معنی   Already Remoteاز قبل شناسایی شده بود عبارت   ریموتاگر حال 

  .مورد نظر از قبل شناسایی شده است ریموت

  
  

  Erasing Sensor :   5منوي شماره 

  .وارد منو شده و توسط کلید هاي باال و پایین در منو حرکت کرده تا شکل زیر نمایان گردد Enterبا فشردن کلید 

  
 

بـا فشـردن    و بازگشـته 5که به دستگاه معرفی نموده ایم را پاك کنیم بـه منـوي شـماره     هاي وایرلس را Zoneاگر بخواهیم  
  :زیر نمایش داده خواهد شد  شکلEnterکلید
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تمـامی سنسـور   Enterوبا فشردن کلید مورد نظر را انتخاب کرده   Zone ، (Down)و پایین   (Up)حال با دکمه هاي باال  
  :زیر نمایش داده خواهد شد د شد و شکلنمورد نظر متصل بودند پاك خواه Zoneهایی که به  

  

  
  

وایرلسـی بـراي آن زون   سنسور نشان دهنده ایـن اسـت کـه   ده شود ، دا نمایشEraseها عبارت   Zoneدر هر یک از چنانچه 
  . تعریف نشده و یا سنسور آن زون از حافظه دستگاه پاك شده است

  

  Erasing Remote:   6منوي شماره 

  .وارد منو شده و توسط کلید هاي باال و پایین در منو حرکت کرده تا شکل زیر  نمایان گردد Enterبا فشردن کلید 

  

 
  

 تـا شـکل   فشـرده را  Enterکلید . ها  از این گزینه استفاده می کنیم  Remoteبراي پاك کردن  است همانطور که  مشخص 
  :زیر نمایش یابد 

  
  

  . هاي متصل به دستگاه پاك خواهند شد  Remoteتمامی زیر و نمایش شکل   Enterسپس دوباره با فشردن کلید 
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 Setting  Remote:  7منوي شماره

  .وارد منو شده و توسط کلید هاي باال و پایین در منو حرکت کرده تا شکل زیر نمایان گردد Enterبا فشردن کلید 

  
یکی از سه حالت زیر نمایان  Enterوارد زیر منوي مربوطه شده،در این زیر منو با هر بار فشار دادن  Enterبا فشاردادن کلید 

  .می شود
  

  
 

 
هـیچ صـداي در    . می کنیم   یا غیر فعال    در این حالت زمانی که به وسیله ریموت دستگاه را فعال: حالت اول

  .لحظه فعال شدن پخش نمی شود

 ژیـر   فقط آ  . می کنیم  یا غیر فعال    حالت زمانی که به وسیله ریموت دستگاه را فعال در این: حالت دوم
  .) و خاموش شدن دستگاه نجهت اعالم روش(خاموش و روشن می شودصورت لحظه اي یک ،به 

 فقط آژیـر     . می کنیم  یا غیر فعال    در این حالت زمانی که به وسیله ریموت دستگاه را فعال: حالت سوم
  .)و خاموش شدن دستگاه نجهت اعالم روش(خاموش و روشن می شود لحظه ايیک و دو،به صورت 

  
  
  
  
 
  
  
 
 

وارد زیر منوي  Enterبا فشاردادن کلید  کهشده، 2، وارد زیر منوي شماره   (Down)و پایین   (Up)حال با دکمه هاي باال  
  .یکی از سه حالت زیر نمایان می شود Enterمربوطه شده،در این زیر منو با هر بار فشار دادن 

  

مرتبه خـاموش و روشـن مـی     2زمانی که دستگاه را فعال می کنیم ،خروجی آژیر 
شود و زمانی که دستگاه را غیر فعال می کنیم ،خروجی آژیر یک مرتبه خـاموش و  

 . روشن   می شود
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  :به شکل زیر توجه کنید
  

  
  

استفاده می    Out2و  Out 1که براي فعال و غیر فعال سازي  )و   (دو کلید ریموت جهت تنظیمات در این قسمت
  .شود، سه حالت در نظر گرفته شده است

 غیر فعال می شود) و  (هر دو کلید  در این حالت : حالت اول.  
 فعال بوده و به صـورت لحظـه اي خروجـی هـاي       )  و  (در این حالت هر دو کلید : حالت دومOut1   و

Out2  ثانیه روشن و خاموش می کند 3را  براي مدت.  
 فعال بوده و بـه صـورت دائـم خروجـی      )  و  ( در این حالت هر دو کلید: حالت سومOut1   روشـن و  را

 .خاموش می کند

 Sound Record:  8منوي شماره

  .وارد منو شده و توسط کلید هاي باال و پایین در منو حرکت کرده تا شکل زیر نمایان گردد Enterبا فشردن کلید 

  
  

تمـاس برقـرار    )منوي شماره ده(هادستگاه به طور خودکار با تمام شماره هاي ذخیره شده در حافظه Zoneدر هنگام تحریک 
  .کرده و صدایی که توسط این منو در حافظه ذخیره گردیده را پخش خواهد کرد 

  
  .ثانیه ضبط صدا در نظر گرفته شده است 40در هر حافظه حدود . حافظه مجزا می باشد 8دستگاه داراي قابلیت ذخیره سازي 

  
  )مراجعه کنید Play Alarm،  5به منوي شماره یک بخش .(کاربر به دلخواه می تواند هر حافظه را براي هر زون در نظر بگیرد

  .وارد منو شده تا شکل زیر نمایش داده شود Enterکلید  با فشردنحال 
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  .نمایان گردد زیراشکالتوسط کلید هاي باال و پایین در منو حرکت کرده تا 
  

  
  

منوي ، در این زمان دستگاه با شماره یک تلفن ذخیره شده در را فشرده Enterاگر بخواهید پیغام ضبط شده پخش شود کلید 
و  دستگاه تماس گرفته و پیام ضبط شده را پخش می نماید، در این منو حتما باید سیم کارت داخـل دسـتگاه بـوده   شماره ده ،

  .دستگاه ذخیر شده باشد>> 10 <<شماره در داخل منوي  داراي اعتبار باشد و شماره ها
  

وارد زیرمنو ضبط صـدا کـه در زیـر نمـایش      DOWNو یا  UPبا کلید هاي  ضبط نمائیم ي راچنانچه که بخواهیم پیام جدید
  .است می شویم داده شده 

  

 
 
 

 40حافظه دستگاه پاك خواهد شد سپس هنگامی که شکل زیر نمایش داده شود بـه مـدت   ابتدا  Enterحال با فشردن کلید 
  .نمائید خود را ضبط کرده و ذخیره سازيثانیه وقت دارید تا پیغام 

  
  

  Change Password:   9منوي شماره 

  .وارد منو شده و توسط کلید هاي باال و پایین در منو حرکت کرده تا شکل زیر نمایان گردد Enterبا فشردن کلید 

  
  

و فقط با  همی توان صفحه کلید را قفل نمود Returnبا چند ثانیه نگه داشتن کلید زمانی که در صفحه اصلی دستگاه هستیم ،
  . ، دستگاه را از حالت قفل خارج سازیدوارد نمودن رمز
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رفته و با فشردن کلیـد   9براي تغییر دادن رمز ابتدا به زیر منوي شماره .می باشد 123456رمز دستگاه به صورت پیش فرض  
Enter شد هر خواهدزیر ظا شکل:  

  

  
  

رقمی دلخواه را ذحیره نمائیم ، چنانچه که بخواهیم پسوردي را پاك نمائیم وپسورد جدید را  11در این حالت می توانیم پسورد 
  .را فشار دهیم تا پسورد قبلی پاك شود Enterذخیره نمائیم کافی است کلید 

اشـتباه وارد نمودیـد کافیسـت تـا کلیـد      چنانچه عـددي را  . خارج شوید  رمز جدید را ذخیره و Returnحال با فشردن کلید 
Enter  چنانچه رمزي را وارد ننمایید  . نمود، حال می توان مجددا رمز را وارد فشرده شود تا عدد یا اعداد وارد شده پاك شوند

نمایش داده خواهد شد و صفحه کلیـد قابلیـت قفـل شـدن      Don’t Passو از منو خارج گردید ، بر روي صفحه اصلی عبارت 
 .نخواهد داشت 
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 Telephone Saving:   10منوي شماره 

 
  .نمایان گردد زیروارد منو شده و توسط کلید هاي باال و پایین در منو حرکت کرده تا شکل  Enterبا فشردن کلید 

  
براي ارسال   20الی   1شماره . نمایدذخیره  حافظهشماره تلفن را در 64 باشد که می تواند از دیگر قابلیت هاي دستگاه این می

الـی   31تماس از طریق خط ثابت و شـماره   30الی  21شماره و تماس با سیم کارت ، ) شماره یک الی ده مدیریت(پیامک 
 .استفاده می شود   Out1جهت فعال کردن خروجی  64

از  30الـی   21از طریق سیم کارت و به شـماره هـاي      20الی   1ها به ترتیب به شماره Zoneاز  و در هنگام تحریک هر یک
  . شود میرا پخش  8توسط منوي شماره  و پیغام ذخیره شدهطریق خط ثابت تماس برقرار 

  
  .شکل زیر نمایش داده خواهد شد Enterبا زدن کلید 

  

  
  
  

اگر شـماره اي  . د ویخارج ش Returnدوارد کرده و با کلی 9تا  0کلید هاي شماره  حال میتوان شماره تلفن مورد نظر خود را با
ه ومجددا اصالح نمائیـد؛  می توان آن را پاك نمود Enterاشتباه می باشد با زدن کلید  شدید کهرا وارد نموده و سپس متوجه 

  .ماره هاي جدید را وارد نمودبه سربرگ هاي دیگر رفته و ش Downو  Upبا زدن کلید هاي  همچنین می توانید 
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

  ترتیب شماره ها
  
 )Management(مدیریت     10الی  1
  ارسال پیامک و تماس از طریق سیم کارت     20الی  1

  تماس از طریق خط ثابت   30الی  21
شماره هایی که در این قسمت ذخیره شده اند ، در هنگام تماس  این شـماره هـا بـا شـماره       64الی  31

از ایـن خروجـی   . به صورت لحظه اي فعال و غیر فعال مـی شـود   Out1سیم کارت موجود در دستگاه،  
  .جهت راه اندازي سیستم هاي لحظه اي مانند در بازکن استفاده می شود
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 : Errorانواع 

براي امنیت .ی رخ دهد این خطا از طریق پیامک به مدیران دستگاه پیامک می شودیاگر زمانی که دزدگیر فعال باشد خطا
  .ساعت یکبار براي مدیران ارسال می شود 2بیشتر تا زمانی که این خطا وجود دارد، این پیامک هر 

1-Tel Line Error :  

  .هنگامی رخ می دهد که خط تلفن قطع شده و یا به دستگاه وصل نباشد Errorاین 

2- n ErroreSir :  

  .یا همان آژیر به دستگاه متصل نباشد باعث ایجاد این خطا خواهد شد Sirenاگر 

3- Error kereaSp :  

  .به دستگاه متصل نباشد باعث ایجاد این خطا خواهد شدبلندگو   یا همان Spaekerاگر 

4- Dont Power InPut :  

، این خطا روي  امااگر حالتی رخ دهد که برق دستگاه قطع شود دستگاه به صورت پیش فرض از برق باتري استفاده خواهد کرد 
LCD دستگاه ظاهر می شود.  

5- Low  Battery :  

  .شوددستگاه ظاهر می LCDولت کاهش پیدا کند ، این خطا روي  9اگر ولتاژ باتري دستگاه به زیر 

 : Errorحذف 

ساعت یکبار پیامی حاوي متن خطا  2خطاي روي نمایشگر آن ظاهر شود هر  هنگامی که دستگاه در حالت مصلح قرار گیرد و
براي مدیران ارسال می شود ،گاهی ممکن است ما خط تلفن را به دستگاه متصل نکنیم یا آژیر به دستگاه متصل نکنیم در این 

  پر مرتبط با ان را متصل نمائیمجامصورت جهت حذف خطا باید 

  

بر روي دستگاه تعدادي جامپر به صورت غیر اتصال قرار گرفته چنانچه که تصمیم به حذف خطا داریم باید جامپر مربوطه را به 
  .صورت اتصال صحیح  در جاي خود قرار دهیم
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  ریموت کنترل: کنترل از راه دور 

  :می باشدکلید  4شامل ریموت کنترل ها 
  رفعال کردن دزدگی .1
 غیر فعال کردن دزدگیر .2
 .)مراجعه کنید 7به منوي شماره .(یک  خروجیروشن شدن  .3

  .)مراجعه کنید 7به منوي شماره .(یا روشن شدن لحظه اي خروجی دو یک خروجی خاموش شدن .4
   روشن شدن لحظه خروجی سه .5

  
  
  

  )SP(و بلندگو یرژآ و )Out1,…,5(5الی  1خروجی هاي 
 

می  و یک خروجی جهت اتصال به بلندگو آژیریک خروجی و  جهت کنترل تجهیزات برقی خروجی 5دستگاه مجهز به این 
  .باشد

  

  :5خروجی هاي ا الی -1

 
برق  شده که توسط فعال و غیر فعال کردن آنها می توان یک وسیله برقی را کنترل و نظر گرفتهدر خروجی پنجدر این دستگاه 

را کنتـرل و  ... به عنوان مثالتوسط این کلید ها میتوان چراغ ، درب هاي ورود و خروج ، هیتر ، کولر و  .قطع و وصل نمود آن را
  .روشن یا خاموش نمود

  :می توان این کلید ها را تغییر حالت داد  روشچند از 
 ریموت کنترل -1

 ).مراجعه کنید 7به منوي شماره (.دنمویا خاموش  و روشن را Out1 , Out2می توان  ریموت به وسیله
 :صفحه کلید  -2

و همچنین با چنـد ثانیـه نگهداشـتن     را روشن Out5تا  Out1می توان  5تا  1باچند ثانیه نگهداشتن یکی از کلیدهاي 
 .همان کلید ها میتوان کلید روشن شده را خاموش نمود

 .پیامکی مراجعه نمائید دستوراتبه قسمت :پیامک  - 3
ا به کـاربر مـی دهـد کـه     ر،این امکان  isoبرنامه نصب شده روي سیستم عامل اندروید یا : یا اندروید isoبرنامه  - 4

 .     داخل برنامه مراجعه نمائید helpبه . خروجی ها را فعال یا غیر فعال سازد واندبت
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  و  بلندگو آژیر-2

 
  .می باشد  و یک خروجی جهت اتصال به بلند گو خروجی جهت آژیر یکاین دستگاه داري 
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  :و توضیحات  LEDایشگر صفحه نم

 .این نمایشگر وضعیت زون ها و آنتن دستگاه را نشان می دهد

  

  
ثانیه  30گذشت از زمانی که دستگاه روشن شود چراغ این قسمت روشن شده و در حالت چشمک زن سریع قرار می گیرد؛ بعد 

اگر .که به معناي شناسایی درست سیم کارت و پیدا شدن آنتن دستگاه می باشدرار گرفته چراغ چشمک زن در حالت آهسته ق
که سیم کارت در داخل دستگاه قرار ندارد یا به درستی شناسایی نشـده   بدان معناست ،چشمک زن در حالت سریع باقی بماند

می باشد،که در این صورت بعد از قطع برق دستگاه سیم کارت را داخـل موبایـل   رمز ورود یا پین کد است، یا سیم کارت داراي 
  .آنرا برداشته و مجددا داخل دستگاه قرار داده و دستگاه را به برق متصل می کنیم و رمز ورود یا پین کدقرار داده 

  

  
ها فعال شود ، چراغ این قسمت روشن شده و چنانچـه کـه   زون وایرلس می باشد چنانچه که هریک از زون  10دستگاه داراي 

 .هریک از زون ها تحریک شود چراغ مذکور در وضعیت چشمک زن قرار می گیرد
  

  
 

دسـتگاه  هرکدام از زون ها توسـط منـو   زمانی که شماره هاي یک تا هشت،  شماره هاي زون هاي سخت افزاري ما می باشد و 
و چنانچه که در حالت تحریک قرار بگیرند چراغ مربوطه در وضعیت چشمک ون روشن شده متناسب با هر زچراغ  فعال شوند؛

  .زن قرار می گیرد
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  : فرامین پیامک دستگاه

توجـه شـود کـه    . که در زمان راه اندازي دستگاه به راحتی قابل تغییـر مـی باشـد   .پسورد اولیه کارخانه می باشد partoعبارت 
به .با حروف کوچک و بزرگ می باشند ) انگلیسی(رقم باشد که می تواند شامل حروف و اعداد التین 5 حتما پسورد دستگاه باید

دلیل سطح باالي امنیتی دستگاه، پسورد دستگاه غیر قابل برگشت به تنظیمات اولیه کارخانه مـی باشـد چناچـه کـه تصـمیم      
  .دداشت کنید که فراموش نشودگرفتید پسورد دسنگاه را تغییردهید حتما پسورد را در جاي مطمئنی یا

  .تمامی کد ها به حروف کوچک می باشند. دنک و بزرگ حساس می باشچکد هاي فرمان به حروف کوهمچنین 
وشماره هاي مدیران که شماره هاي یک الی ده می باشـند  بازگشته  10منوي شماره قبل از ارسال پیامک فرمان به دستگاه به 

  .نمائیدرا در دستگاه ذخیره 
به پسورد جدیـد   دستگاه بوده که چنانچه که پسورد را تغییر دادیدکارخانه اي پسورد ، partoدر تمامی فرامین دستگاه عبارت 

  ،پسورد جدید را بنویسید partoبجاي عبارت  دلخواه خود ،باید در تمامی فرامین زیر 
  

  :تغییر دهیم و بعد فرمان فعال سازي را ارسال نمائیم 12345فرض کنید بخواهیم پسورد دستگاه را به عبارت   :مثال
  :جواب

را به سیم کارت دستگاه ارسال می کنیم فقط توجه داشته باشیم شـماره موبایـل مـا در     parto*pass*12345*ابتدا دستور 
پیامکی حـاوي  بعد از دریافت . تغییر پسورد جدید از دستگاه هستیم یهمنتظر تایید. شماره یک تا ده دستگاه ذخیره شده باشد

  .را  به سیم کارت دستگاه پیامک می کنیمon*12345*؛ براي فعال سازي دستگاه فرمان  تایید تغییر پسورد به پسورد جدید
  همان پسورد جدید ما می باشد  on*12345*در فرمان  12345توجه کنید عبارت 

  
  

    کد شارژ
 parto*pass*new password*  پسورد سیستم تغییر

  تعیین کد اعتبار شارژ
  

*parto*charge*Code Charge 
  

چنانچه از سیم کارت هاي اعتباري براي دستگاه خود استفاده کردید به نکات 
  :زیر توجه کنید

  
  #11*140*و کد شارژ همراه اول   #1*141*همانطور که می دانید کد شارژ ایرانسل 

؛ یکی از دام نوع می باشد با توجه به اینکه سیم کارت وارد شده در دستگاه ک .می باشد
  .زیر را ارسال کنید هاي  کد یکی از

کدشارژ ایرانسل  =  *141*1# 
 #11*140*= کد شارژ همراه اول
 #140*=کد شارژ تالیا
 #140*=کد شارژ رایتل
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  تنظیم کد شارژ براي سیم کارت ایرانسل :مثال
*parto*charge*141*1# 
 

حال از این به بعد براي دریافت اعتبار باقی مانده  .کد باال را فقط یک بار وارد می کنیم
.شارژ دستور زیر را ارسال می کنیم  

*parto*etebar 
 

فعال و غیر فعال کـردن  
  سیستم

*parto*off 
*parto*on 

روشن کردن خروجی 
  out5الی  out1 هاي 

*parto*sw1*on 
*parto*sw2*on 
*parto*sw3*on 
*parto*sw4*on 
*parto*sw4*on 
*parto*sw5*on 

   
  

خاموش کردن خروجی 
  out5الی  out1 هاي 

  

*parto*sw1*off 
*parto*sw2*off 
*parto*sw3*off 
*parto*sw4*off 
*parto*sw4*off 
*parto*sw5*off 

  
روشن شـدن لحظـه اي   

الی  out1 خروجی هاي 
out5  

ثانیه روشن می  3به مدت (
  )ماند

*parto*sw1*mom 
*parto*sw2*mom 
*parto*sw3*mom 
*parto*sw4*mom 
*parto*sw4*mom 
*parto*sw5*mom  

  
  

غیـر فعـال کــردن زون   
  8الی  1هاي 

*parto*zn1*off 
*parto*zn2*off 
*parto*zn3*off 
*parto*zn4*off 
*parto*zn4*off 
*parto*zn5*off 
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*parto*zn6*off 
*parto*zn7*off 
*parto*zn8*off  

 1فعال کردن زون هـاي  
  8الی 

*parto*zn1*on 
*parto*zn2*on 
*parto*zn3*on 
*parto*zn4*on 
*parto*zn4*on 
*parto*zn5*on  
*parto*zn6*on 
*parto*zn7*on  
*parto*zn8*on  

  
  
  

غیرفعال کردن زون هاي 
  10الی  1وایرلس 

*parto*wzn1*off 
*parto*wzn2*off 
*parto*wzn3*off 
*parto*wzn4*off 
*parto*wzn4*off 
*parto*wzn5*off 
*parto*wzn6*off 
*parto*wzn7*off 
*parto*wzn8*off  
*parto*wzn9*off 
*parto*wzn10*off 
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فعال کـردن زون هـاي   
  10الی  1وایرلس 

*parto*wzn1*on 
*parto*wzn2*on 
*parto*wzn3*on 
*parto*wzn4*on 
*parto*wzn4*on 
*parto*wzn5*on 
*parto*wzn6*on 
*parto*wzn7*on 
*parto*wzn8*on 
*parto*wzn9*on 
*parto*wzn10*on 

 
 
 
 
 
 
 
 

  حذف ریموت

*parto*remot1 
*parto*remot2 
*parto*remot3 
*parto*remot4 
*parto*remot5 
*parto*remot6 
*parto*remot7 
*parto*remot8  
.  
.  
.  
*parto*remot58 
*parto*remot59 
*parto*remot60 
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  : معرفی فیوزهاي دستگاه

  

  
  
  

  فیوزF1   : آمپري می باشد  4فیوز باتري می باشد این فیور 

  فیوزF2   :فیوز SIREN    آمپري می باشد 2این فیوز . می باشد.  
  فیوزF3   :فیوزSpeaker    آمپري می باشد 2این فیوز . می باشد. 

  فیوزF4   :فیوز  AUX   آمپري می باشد 2این فیوز . می باشد.  
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  پرتو آذرخشمشخصات سیستم امنیتی 

  

 وایرلس زون ده افزارو سخت زون هشت .1

 ..)موتورآب،کولر،(برقی لوازم و تجهیزات اندازي راه جهت شده ایزوله ي خروج پنج .2

 صدا ضبط جهت حافظه هشت و تلفن حافظه 64 .3

 وپیامک  نمایشگر ازطریق باتري برق آژیرها،کاهش تلفن،قطع خط قطع , برق هشدارقطع اعالم .4

 ) تلفن حافظه 64(ثابت وخط سیمکارت ازطریق تماس .5

  وتماس از طریق سیم کارت کاربر معمولی جهت پیامک واعالم هشدار 10مدیر و  10داراي 

  حافظ تماس جهت تماس با خط ثابت 20داراي 

  حافظه جهت کنترل خروجی  34دارايOUT1  در زمان تماس با دستگاه 

 تلفن ایزوله ورودي داراي .6

 دستگاه باتري شارژاتوماتیک .7

 ، قابلیت افزودن آنتن خارجیخارجی آنتن نیازبه بدون قوي دهی آنتن داراي .8

 زون هر براي ساعته 24 زون قابلیت .9

 (camera) زون هر براي مانیتورینگ قابلیت .10

 صوتی پیامهاي سازي ذخیره جهت نویز ضد فلش نوع از شده محافظت حافظه .11

 حریق واطفاع اعالم عنوان به دستگاه بکارگیري امکان .12

 سیستم تحریک درزمان زون هر براي مجزا صداي پخش .13

 دلخواه دهی آدرس قابلیت با ریموت 60کردن ست امکان .14

 حذف ریموت ها از طریق پیامک و نرم افزار .15

 نرم افزار و پیامکفعال و غیر فعال سازي هر زون به صورت مجزا از طریق  .16

  فعال و غیر فعال سازي هر خروجی به صورت مجزا از طریق نرم افزار و پیامک .17

 دستگاه عملکردهاي جزییات شامل فارسی هاي پیامک ارسال .18

 .کند می راکنترل دستگاه یکه تلفن یا ریموت شماره قبیل از دقیق جزییات شامل فارسی پیامک ارسال .19

 دستگاه ریزي برنامه جهت آسان دسترسی با منو داراي .20

 ازقبیل مستقل ریزي برنامه باقابلیت هرزون .21

 مجزا صورتبه  هرزون وغیرفعالسازي فعال 

 تعیینNormaly open  وNormaly Close   مجزا صورت به زون هر براي 
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 هر انتخاب  speaker  وsiren  کنیم مشخص توانیم می حریکت  درزمان. زون هر براي مجزا، صورت به  
siren   عمل نماید یاspeaker   خروجی هاي  شامل دستگاه؛ speaker  و siren  باشد می. 

 دستگاه تحریک درزمان زون هر براي مجزاي صدا پخش امکان 

 دستگاه تحریک زمان در دائم یا اي لحظه صورت به خروجی پنجکردن  فعال امکان 

 کلیده افزارموبایل،صفح ریموت،پیامک،نرم ازطریق خروجیها کردن فعال امکان .22

 شهري برق ناسازگارمانند هاي ورودي دربرابر شده ایزوله تلفن خروجی .23

 بادامنه نوسانی ولتاژ رنج با شهري برق شدید نوسانات برابر در وپایدار اتوماتیک پاورسوییچینگ تغذیه عبمن داراي .24
 ولت 600الی 110
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 ضمانت

 

سازنده دستگاه تالش کرده در ساخت دستگاه، دقیق ترین طراحی، بهترین قطعات و کاملترین کنترل کیفیت 
 .سیستم مدتی طوالنی به خوبی کار کند امیدواراست کاربندد،لذا به را

که به تشـخیص   نواقصی دستگاه،درمورد خود در شده مشخص مدت سازنده دستگاه را طبق شرایط زیر طبق
 .مینماید نقص رفع رایگان طور وبه کرده باشدضمانت دستگاه ساخت در مربوطه به اشکال کارشناس شرکت

 خریدارمیباشد حمل دستگاه تا محل تعمیرگاه و برگشت آن به عهده. 

 غیـر صـحیح از دسـتگاه آن را از    ااسـتفاده   دسـتورالعملی  رعایت فیزیکی،عدم دستکاري،آسیب هرگونه
 .شمول ضمانت خارج می کند

 سازنده هیچگونه مسولیتی در قبال . سازنده هیچگونه مسوولیتی درقبال اشیاء و محل حفاظت شده ندارد
 .هزینه هاي مصرفی دستگاهها مانند هزینه هاي مخابراتی یا هزینه برق و غیره ندارد

  قبال عملکرد نصب کنندگان سیستم نداردسازنده هیچگونه مسولیتی در .  

  در حالت روشن و وصل بودن تغذیه دستگاه ، جدا خودداري ) خارج یا وارد کردن(از جابجایی سیمکارت
 .آسیب رسانی به دستگاه  دراین حالت به هیچ وجه شامل گارانتی نخواهد شد. شود

       آسیب دیدن تراشه مخابراتی به دالیلی از قبیل دست زدن به این تراشـه هنگـام روشـن بـودن دسـتگاه 
  .به هیچ وجه شامل گارانتی نخواهد شدسیم کارت در هنگام روشن بود دستگاه،   خارج یا وارد کردن

   

 .خرید یا استفاده از دستگاه به معنی پذیرفتن مفاد ضمانتنامه است
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  :توجه

در حالت روشن و وصل ) خارج یا وارد کردن(از جابجایی سیمکارت 
آسیب رسانی به دستگاه  . بودن تغذیه دستگاه ، جدا خودداري شود
  .نخواهد شددراین حالت به هیچ وجه شامل گارانتی 
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