راهنمای ورودی و خروجی دستگاه اماکن
Chaircar N١

پين AC IN:اين پين جهت اتصال به برق شهری v AC ٢٢٠استفاده می شود.
پين SP:از اين پين جهت اتصال دو بلندگوی ٣٠وات استفاده می شود.

پين SIREN:از اين پين جهت اتصال به آژير خارجی استفاده می شود .هنگام نصب آژير خارجی به اين
پين ،به جهت مثبت و منفی درج شده روی برد توجه نماييد.

پين BATT:از اين پين جهت اتصال به باتری ) Back up ١٢v (٧Ah / ۴ ۵Ahدستگاه استفاده می
شود.

AUX:اين پين جهت تامين تغذيه چشم ها ،مگنت ها و ساير سنسورهای باسيم استفاده می شود.هنگام
نصب سنسورها به جهت مثبت و منفی درج شده روی برد توجه نماييد .تعداد سنسورها ارتباط مستقيم با
مشخصﻼت فنی )ميزان جريان مصرفی( سنسورهای استفاده شده دارد.

ZONE١تا ZONE۴:زون های  ١تا  ٤جهت نصب سنسورها استفاده می شوند .جهت اطﻼع از نحوه
عملکرد هر زون به قسمت نحوه عملکرد زون ها مراجعه نماييد.
نحوه اتصال دستگاه اماکن به تلفن کننده سيمکارتی

M.P.D:اين پين جهت اعﻼم وضعيت برق شهردستگاه اماکن به تلفن کننده تعبيه شده است .هنگام قﻄﻊ
برق شهر دستگاه اماکن ،درصورت اتصال اين پين به پايه POWERCHECKاز تلفن کننده
سيمکارتی)مﻄابق با نقشه راهنمای نصب( به شماره ذخيره شده در حافظه ،پيامک هشدار قﻄﻊ برق شهر
ارسال می شود.

ARM:درصورت اتصال اين پين به پايه  Aاز قسمت  ARM/DISARMتلفن کننده سيمکارتی)مﻄابق
با نقشه راهنمای نصب( ،با ارسال دستور  ARMازطريق اپليکيشن يا پيامک توسط مدير دستگاه اماکن به
حاﻟت مسلﺢ)فعال( در خواهد آمد.

D.ARM:درصورت اتصال اين پين به پايه  Dاز قسمت  ARM/DISARMتلفن کننده
سيمکارتی)مﻄابق با نقشه راهنمای نصب( ،با ارسال دستور DISARMاز طريق اپليکيشن و يا پيامک
توسط مدير ،دستگاه اماکن به حاﻟت غيرمسلﺢ)غيرفعال )درخواهد آمد.
LOG:اين پين جهت اعﻼم وضعيت دستگاه به تلفن کننده استفاده می شود .درصورتی که پين LOG
دستگاه اماکن را به پايه  TRG-۵از تلفن کننده سيمکارتی)مﻄابق با نقشه راهنمای نصب( متصل نماييد،
هنگام مسلﺢ يا غيرمسلﺢ شدن دستگاه اماکن توسط ريموت کنترل ،تلفن کننده پيغام  ARMو يا
DISARMرا برای مدير ارسال می کند.

نحوه عملکرد زون ها

ZONE١:اين زون به صورت دائم ٢٤ساعته يا همان  TAMPERرفتار می کند.

ZONE٢:اين زون به حاﻟت نيمه فعال عمل می کند به اين صورت که هنگام فعال شدن دستگاه ،با دکمه
بسته اين زون فعال خواهد شد و اگر دستگاه با دکمه بی صدا فعال شود عمل حفاظت از اين زون انجام
نخواهد شد.
 ZONE٣:اين زون هنگام فعال شدن دستگاه با هرکدام از دکمه های باصدا و يا بی صدا فعال می شود.

 ZONE۴:اين زون هنگام فعال شدن دستگاه ،با هرکدام از دکمه های بی صدا و يا باصدا فعال می شود.
قابليت ديگر اين زون اين است که می تواند در حاﻟت  CHIMEنيزقرار بگيرد .برای فعال شدن اين
حاﻟت ،دکمه باز را نگه داريد و همزمان دکمه بسته را يک بار می زنيم.

(سيستم با به صدا درآوردن بلندگوی کوچک داخلی دستگاه ،فعال شدن اين حاﻟت را نشان می دهد (.انجام
مجدد مراحل باﻻ ،اين حاﻟت را غيرفعال می کند.
نحوه عملکرد LEDهای دستگاه

اين دستگاه دارای  ٦عدد  LEDبه شرح زير می باشد:

ZONE١ , ZONE٢ , ZONE٣ , ZONE۴:چراغ هرکدام از اين  LEDها با فعال شدن زون مربوط
به خود روشن می شوند .به عبارت ديگر اين  LEDها نمايشگر زون تحريک شده می باشند.
READY:اين LEDبا فعال شدن دستگاه ،روشن و با غيرفعال شدن دستگاه خاموش می شود.
POWER:اين  LEDبا اتصال برق شهر ،روشن و با قﻄﻊ برق شهر خاموش می شود.

مﻌرﻓی DIPSWITCHها

در اين سيستم از دو عدد  DIPSWITCHجهت برخی تنظيمات دستگاه استفاده شده است

DIP١:برای تنظيم زمان آﻻرم درنظر گرفته شده است .به طوری که اگر اين  DIPدر وضعيت  offباشد
زمان آﻻرم حدود ٣دقيقه می باشد و اگر  onباشد اين زمان به ۵دقيقه افزايش می يابد.

DIP٢:برای تنظيم حاﻟت پخش صدای  CHRIPدستگاه می باشد .به اين ترتيب که اگر  DIPدر وضعيت
offباشد ،هنگام خاموش يا روشن کردن دستگاه ،صدای  CHRIPفقط از آژير داخلی شنيده می شود و
اگر اين  DIPدر وضعيت  ONباشد صدای  CHRIPاز آژير و بلندگوی خارجی نيز پخش می شود.

حذف ريموت کنترل

برای حذف ريموت کنترل ابتدا کليد  REMOTEتعبيه شده روی دستگاه را فشار دهيد تا LED
LEARNروی دستگاه روشن شود .سپس کليد  REMOTEروی برد را رها کرده و دکمه
(DISARMقفل باز( را از ريموت کنترل فشار می دهيم تا LED LEARN ٨بار چشمک بزند و پاک
شدن ريموت را تاييد کند.

اضاﻓه کردن سنسور بيسيم

برای کددهی سنسور بيسيم ،کليد  SENSORتعبيه شده روی برد دستگاه اماکن را فشار داده تا LED
LEARNروشن شود .سپس کليد  SENSORرا رها کرده و سنسور جديد را فعال می کنيم تا در سيستم
ذخيره شود .اين عمل با  ٤بار چشمک  LEDتاييد می شود.

نکته :١برای ذخيره سازی اين سنسورها در زون های  ١و  ٢و  ٤بايد جامپرهای  D٣و D٠را در وضعيت
تعريف شده به صورت زير قرار دهيد:
(

)ZONE١:(D٣=L) (D٠=Hبدون جامپر(D١ , D٢

ZONE٢: D٠ , D١ , D٢ , D٣همگی بدون جامپر
ZONE٣:فاقد چشم بيسيم

حذف کليه ريموت ها

کليد REMOTEنصب شده روی برد دستگاه را به مدت  ٨ثانيه فشرده و نگه می داريم تا LED
LEARNدستگاه  ٨بار چشمک بزند و پاک شدن همه ريموت ها را تاييد کند.
نکته :اين دستگاه قابليت ذخيره سازی ١٢ريموت را دارد.

حذف کليه سنسورها

کليد SENSORتعبيه شده روی برد دستگاه را به مدت  ٨ثانيه فشرده و نگه می داريم تا LED
LEARNدستگاه  ٨بار چشمک بزند و پاک شدن کليه سنسورها را تاييد کند.

