
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای استفاده از دستگاه مرکزی
GM610 

 جای خود خارج کنید.کانکترهای آنتن ، بلند گوی داخلی و ترانس را از  -1

سه عدد ضامن نگهدارنده فیبر مدار چاپی را کمی به طرف پاایین فااار دهیاد و فیبار مادار       -2

 چاپی را از جای خود خارج کنید .

 جعبه دستگاه را روی دیوار نصب کنید  -3

 قبل از جا زدن فیبر مدار چاپی همه سیمها را وارد دستگاه نمایید. -4

احتیاط سر جای خود قرار دهید . برای این کار ابتدا قسمت باالی فیبر را  مدار چایی را بافیبر-5

عادد پاین در ساوراا هاای فیبار قارار گیارد ه سامس ساه ضاامن            پان  جا بیندازید )دقت کنید 

نگهدارنده را به طرف پایین فاار دهید و فیبر را جا بیندازد. )دقت کنید سیم بلنادگوی داخلای   

 یرده.در شیار باالی فیبر قرار گ

 کانکتر آنتن ، بلند گوی داخلی و ترانس را سر جای خود قرار دهید  -6

آنتن را تا انتهاا بیارون بکااید . ساعی کنیاد دساتگاه هاای         -برای کار بهتر گیرنده دستگاه  -7

 جانبی )مانند تلفن کنندهه را کنار آنتن نصب نکنید.

دساتگاه در شارایخ خااس هساتید.        یچ برای خاموش کاردن ه از آلفا سوئاگر مایل به استفاد -8

بچینیاد و دو سار آن را باه آلفاا     را از وساخ   ALPHA SWمی توانید سیم متصل به کاانکتر  

 یچ لحیم کنید . برای این کار ابتدا باید کانکتر را از جای خود خارج کنید.سوئ

       در هنگام خااموش باودن آلفاا ساوییچ بلنادگوی داخلای و آبیار و بلناد گاوی خاارجی ق ا               

 می شود. قسمت های دیگر فعال خواهد بود.

 سمت  راست جعبه شیار مناسب برای نصب آلفا سوییچ وجود دارد .

نکته : دستگاه دارای چندین مسیر برای ورود سیم است . سیم ها را به نحوی مرتب نماییاد کاه   

 هیچ کدام از سیمها به خنک کننده اتصال نکند و از روی مدار رد ناود.
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 610Aمدل  زون 5خصات سیستم حفاظتی مش
 

  زون 42قابلیت گسترش تا 

 حافظه آالرم

   کنترل از راه دور 

 حفاظت مضاعف

  ای( منطقه 2زون ) 2

 فوری و تاخیریهشدار قطع برق 

   بلند گوی داخلی 

 مدار آژیر پر قدرت

  بی سیم و باسیمدینگ دانگ قابل کنترل 

 شارژ اتوماتیک

  NO ساعته 42زون 

 NCساعته 42ن زو

  فوری NOزون 

 کد لرنینگ

   بی سیم و باسیم حالت نیمه فعال

 مستقل  زون بی سیم 4

  فرمان در باز کن مستقل

 فرمان کنترل وسایل برقی

 مجهز به زون تاخیری

 ساعته بی سیم و باسیم 42زون 
 

 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش 21
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUT-: 

درباازکن اساتفاده نماود ایان فرماان از       از این خروجی می توان جهت فرمان رله

 ریموت قابل اجرا است.          طریق دکمه 

 مراجعه شود. 9برای اطالعات بیاتر و نقاه راه اندازی رله دربازکن به صفحه 

ON-OFF 

CONTROL: 

در صورتی کاه از تلفان کنناده خاارجی )جادا از      به کمک این ترمینال می توان 

تلفن کننده سایم کاارتی متصال    ، به دستگاه دزدگیر  دستگاهه استفاده می کنید یا

نموده اید از طریق این ترمینال می توان دزدگیر را توسخ تلفن همراه یا ثابت و یا 

توسخ پیام کوتاه فعال و غیر فعال نمود . برای استفاده از ایان ویگگای بایاد تلفان     

. در ایان  کننده ای که در اختیار داریاد دارای خروجای منفای )صافرولته باشاد     

دزدگیر را فعاال و باا    ONصورت می توان با ولتاب منفی )صفر ولت ه به ترمینال 

  دزدگیر را غیر فعال نمایید. OFFولتاب منفی )صفر ولته به ترمینال 

 

 

 
 

 سانتیمتر با اشیای اطراف فاصله داشته باشد. 22دستگاه باید حداقل  اخطار :
 ک شدن دستگاه الزامی است.این فاصله برای کار صحیح گیرنده و خن

 طرز کار دستگاه :
ه و نیماه فعاال اسات    ARMه روشان ) DISARMدستگاه دارای سه حالت خااموش) 

(PARTSET.ه که در ادامه شرح داده می شود 

 (ARMروشن ) -1
یموت دستگاه با یک تک آبیر )یک بیپ طوالنی در بلناد گاوی   ر با فاار دکمه          

به ناانه روشن بودن دستگاه روشان خواهاد شاد .     ARMاغ می شود چر ایجادداخلیه 
در این حالت همه زون ها فعال خواهند بود . با فاار مجادد ایان دکماه ریماوت ، آبیار      

 اض راری به صورت لحظه ای فعال می شود . 

 ( DISARMخاموش ) -2
در  ریموت ، دستگاه با دو تک آبیار خااموش مای شاود . اگار         با فاار دکمه ی        

هنگام روشن بودن دستگاه آالرم داشته باشد . با یک تک آبیار اضاافه ایان موضاو  را     

سااعته باشاد در صاورت     24در وضاعیت   3اعالم می کند . در حالت خاموش اگر زون 
     تحریک آن ، دستگاه یک باار آالرم مای دهاد . در ایان حالات باا فااار دکماه ی         

یز غیر فعال می شود . برای فعال شدن آن زون ریموت ، آالرم ق   می شود و آن زون ن

 کافی است دستگاه یک بار روشن و خاموش شود.
 

 ( PARTSETنیمه فعال ) -3
ریموت ، دستگاه با یک بیپ کوتاه )فقاخ از بلناد گاوی داخلای و          با فاار دکمه      

sp    ت فقاخ  )تک آبیر کوتاه می زندههو حالت  نیمه فعال، فعال می شاود . در ایان حالا

ساعته باشاد . در ایان    24در حالت  3فعال خواهد بود اگر  زون  بیسیم  4و باسیم  1زون 
باه صاورت چاامک زن در     ARMوضعیت نیز فعال خواهد بود . در این حالت چراغ 

 خواهد آمد .
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دوره آبیار مای زناد و     2اگر یکی از زونها باز بماند ، دساتگاه بارای آن    نکته :
. هر زمان که آن زون بسته شود . دوباره  سمس آن زون را از مدار خارج  می کند

به مدار باز می گردد . باز و بسته شادن زون مای تواناد باه دفعاات موجاب آالرم       
 شود.   

 امکانات ویژه :
 WIRELESSبی سیم  5و  4زون  -1

شاسای   و یاا  دتکتاور ، برای ارتباط مستقیم دستگاه با مگنت یاا چاام   ها این زون
در حالت نیمه فعال نیز فعال اسات .   4است . زون اض راری بی سیم طراحی شده 

گاه دست) توجه: نمایش داده می شود. 4توسخ چراغ زون   تحریک شدن این زون
بای   چاام  22یعنی برای هر زون بی سیم  ه بی سیم را دارد        چام 42ظرفیت 

 سیم می توان ست نمود.

 :فوری و تاخیری هشدار قطع برق  -2
 5/4و  5/2دستگاه اگر برق شاهر باه طاور پیوساته بایش از       در هنگام روشن بودن

ق   شاود ، دساتگاه آالرم خواهاد داد ، بارای فعاال      ثانیه  5و یا دقیقه  5یا  ساعت
 5/4باه   5/2کردن این ویگگی به بخش برنامه ریزی مراجعاه کنیاد.)قابل تیییار از    

 هثانیه  5و  دقیقه 5و ساعت

 :SETشاسی  -3
در روی مدار است کاه در صاورت    SETسی کوچک دستگاه مجهز به یک شا

مفقود شدن ریموت ها می تاوان باا فااار آن دساتگاه را خااموش کارد . از ایان        
 شاسی برای برنامه ریزی دستگاه نیز استفاده می شود.

 
 

 

BAT ترمینال باتری 

. سایم قرماز باه م بات و سایم       متصل نمایید BATبا دقت در رعایت جهت ، سیم های باتری را به 

  .به منفی ماکی

(13.6 V )AUX 
تیذیه ی کلیه چامها را با حفظ جهت به طور موازی به هم وصل کنیاد . سامس باا رعایات جهات      

وصل کنید . این مسیر مجهز به یک فیوز نیم آممر است . هرگز تیذیاه ی   AUXصحیح به ترمینال 

دلیال فیاوز ایان مسایر      تلفن کننده ی خودکار را به این ترمینال وصل نکنید تا در صورتی که به هر

 بسوزد تلفن کننده از کار نیفتد.

TEL : .خخ تلفن را به این ترمینال متصل نمائید 

SIR خروجی  آژیر 

 . نمایید متصل SIRبه ترمینال  -+ و اگر از آبیر استفاده می کنید . سیمهای آن را با رعایت جهت

SP خروجی برای بلندگوها 

وات ه سامس آنهاا    25اهم ،  8بلند گوی  2وصل کنید . )حداک ر بلندگوها را به طور موازی به هم 

 .متصل نمایید SPرا به ترمینال 

DOOR OPEN: 
ولت ایجاد می شاود   12ولتاب 1در زمان ارسال فرمان از طریق تلفن کننده در خروجی این ترمینال  

ل را باز نمود یا یک آممر  می توان از طریق تلفن همراه یا ثابت درب منز 12ولت  12رله  1با نصب 

 وسیله برقی را کنترل نمود. برای اطالعات بیاتر به دفترچه تلفن کننده مراجعه شود.

Z1 , Z2 , Z3  :زون های باسیم دستگاه 

 فرمان چامهای هر زون را با هم سری کنید و به ترمینال زون مربوط به آن وصل کنید .

 کار مراجعه نمایید. نکته برای آشنایی با تفاوت زون ها به قسمت طرز

Z4,Z5 :زون های بی سیم دستگاه 

زون های بی سیم دستگاه می باشد ، جهت اتصال به چام دتکتور و مگنات بای سایم ،     5و  4زون 

 شاسی اض راری و...
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 راهنمای استفاده سریع از ریموت کنترل

 دستگاه روشن    

 دستگاه خاموش 

 (PARTEST)دستگاه نیمه فعال  

 است .فعال بی سیم  2و زون باسیم  1در این حالت زون 

 فرمان در بازکن  

POWER : . روشن بودن این چراغ نشان دهنده ی وصل بودن برق شهر است 

ARM :  در حالت خاموشDISARM  اغ خراموش اسرت . در حالرت روشرن     این چرر

ARM این چراغ روشن است . در حالت نیمه فعال( PART SET  )   این چراغ چشرم

 زن است .

Z1 , Z2 , Z3 ., Z4., Z5  :(در حالت خاموشDISARM ( با تحری  هر منطقه )باز

شدن مدار آن ( چراغ زون مربوط به آن روشن می شود و با رفع تحری  ، چرراغ خراموش   

بره  د . اما در هنگام فعال بودن دستگاه ، در صورت تحریر  هرر زون ، چرراغ آن    می شو

 نیز چشم  می زند می ماند . حتی با خاموش شدن دستگاه نیز این چراغ  حالت چشم  زن

چشرم  زن  هرر زون بره صرورت    تا مسیر تحری  را مشخص کند. )در این حالت چراغ 

 است( برای پاک شدن حافظه آالرم کافی است دستگاه ی  بار روشن و خاموش شود.

تک آبیر زد ، پیش از روشان کاردن مجادد     3هر گاه دستگاه در هنگام خاموش شدن  نکته:

هر زون در حال چامک زدن باشاد آن   LEDاگر  دستگاه می توانید از روی حافظه دستگاه ،

قه تحریک شده را ماخص نمایید.روشن کردن مجدد دساتگاه ،  من  زون تحریک شده است .

  .می کندحافظه آالرم را پاک 

-OUT ( ه قابل استفاده است فرمان در باز کن خروجی ویگهاین 

 قابل اجراست           و با دکمه این فرمان برای راه اندازی رله در باز کن مناسب است 

وصال   -OUTو سر دیگار باوبین آن را باه     +AUXولت را به  12یک سر بوبین یک رله ی 

 را فعال کنید . یا المپ کنید ، به وسیله ی کانتکت این رله می توانید مدار فرمان در باز کن 
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 ریست کردن دستگاه مرکزی :
را  SETثانیه صابر نماییاد حاال دکماه      12ابتدا برق و باطری را از دستگاه جدا نموده ، 

ری را به دستگاه متصل نماییاد. دساتگاه پاس    فاار داده و نگه دارید . سمس برق و یا باط

 را رها کنید. SETاز پخش چند بیب حافظه دستگاه را ریست می کند . حال دکمه 

 همکار گرامی:
در صورتی که یکی از تنظیمات دستگاه را به اشتباه انجام داده اید می توانید دساتگاه را   

 ریست و مجدداً تنظیمات را انجام دهید .

 :   توجه و اخطار
دکماه دیگاری را بزنیاد                در زمان کد دادن ریموت اگر به جای نگه داشتن دکمه

 حتماً باید دستگاه را ریست نموده و سمس تنظیمات را انجام دهید.

 
 

  یا المپدربازکن فرمان 
 این فرمان مانند کلید عمل می نماید

 

    ولت 21رله 

 (+AUX)21ولت .

 (-OUTخروجی )

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه ریزی:
 اضافه کردن ریموت :

 اه را در حالت خاموش قرار دهید .دستگ -1
 ریموت جدید را فاار داده نگه دارید .            دکمه -3
 .دستگاه را یک لحظه فاار دهید  SETدکمه  -4
 پ اضافه شدن ریموت را اعالم می کند .دستگاه با یک بی -5
 دکمه ریموت را رها کنید. -6

  بی سیم را داراست .و مگنت  چام ، ریموت ،دتکتور 32ظرفیت کالً دستگاه  نکته :

 یک چامک میزند. LEDARMدر صورت پر بودن حافظه دستگاه فقخ  نکته :

 : .کتور و..تد –چشم ها -حذف همه ریموت ها
 ه برق و باتری را از دستگاه ق   کنید .1
 ه سی ثانیه صبر کنید .2
 دستگاه را فاار داده نگه دارید. SETدکمه  -3
 ه برق و باطری را وصل کنید 4
 را رها کنید. SETه پس از چند ثانیه دکمه 5

رای اکنون کلیه ریموت ها حذف و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد . ایان کاار با   
مواقعی که یکی از ریموت ها مفقود شده مناسب است . پس از آن باید ریموت ها ی موجاود  

 . شوددوباره به دستگاه ست 

 :بی سیم  4به زون ست کردن  تجهیزات بی سیم 
را همزماان باا هام     SW1 و SETابتدا دکمه ، 4به زون  برای ست کردن چام های  بی سیم 

 ثبت چام را تایید می نماید پک بیک نمائید. دستگاه با ینگه داشته ، اینک چام را تحری

 :بی سیم5 به زون  بی سیم ست کردن تجهیزات 
را همزمان با  SW2 و SETابتدا دکمه ، 5چام های بیسیم یا دتکتور به زون  ست کردنبرای 

یید ثبت چام را تا پرا تحریک نمائید. دستگاه با یک بییا دتکتور هم نگه داشته ، اینک چام 
 می نماید
بای سایم سات کارده و      5در صورت استفاده از دتکتور بی سیم ، حتمااً آن را باا زون    توجه :

 ساعته قرار دهید  24زون را در حالت همچنین این 
 

 CHIRPژیر : تک آ

 دستگاه می تواند به روشهای زیر تک آبیر بزند:

 SIRENالفه بلند گوی داخلی 

 SP , SIRENبه بلند گوی داخلی و 

 جه فقخ بلند گوی داخلی 

 هDISARMه دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید .)1

 را فاار داده نگه دارید  SW1دکمه ابتدا ه 2

 را یک لحظه فاار دهید . ه دکمه          یکی از ریموتها3

 دستگاه تک آبیر برنامه ریزی شده را پخش می کند .

 ب یا ج را انتخاب نمود . -با تکرار مراحل فوق می توان هر یک از حالت الف

 با سیم  : 1 فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ زون

 را نگاه  SW2ابتدا دکماه   1برای فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ ویگه زون 

ریموت را یک لحظه بزنید ، دینگ دانگ فعاال مای گاردد     داشته حال دکمه

 برای غیر فعال کردن مراحل فوق را تکرار نمائید

 بی سیم  : 4فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ زون

را نگاه   SW2ابتدا دکماه   4برای فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ ویگه زون 

یک لحظه بزنید ، دینگ دانگ فعال مای گاردد   ریموت را         داشته حال دکمه

 برای غیر فعال کردن مراحل فوق را تکرار نمائید.
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ثانیه تنظیم خواهد شاد . و   32خواهید شنید و روی  یپدو تک بمراحل فوق در صورت تکرار 

  طوالنی خواهید شنید که به حالت پیش فرض برمی گردد. تکرار مجدد بیپ در صورت

OUT  : اساتفاده   خروجی منفی می تواند به عنوان فرمان در باز کن موردخروجی منفی

 OUTدر ترمیناال   ریماوت            ولت می باشد و با فاار دکماه  12. این خروجی قرار گیرد 

برای اطالعات بیااتر باه    می شود.  یجادکردن درب منزل ا ولت جهت باز 12یک لحظه ولتاب 

   مراجعه شود. 11و  9صفحه 

   : زون باسیم حالته ZONE 3   =4ساعته :  24زون فعال کردن 
روش مختلف تنظیم گردد و هار ناو  خواساته و کاارایی      4حالته می تواند به  4ساعته  24ن زو

شما را برآورده سازد این زون در حالت پیش فرض زون فوری می باشد و با مراحل انجام فوق 

 NO 24در صاورتی کاه   ساعته تبدیل شود  NO 24ساعته و  NC 24فوری  NOمی تواند به 

)این حالات  سااعته فعاال خواهاد باود     24بصورت  3زون  درا فعال کنیساعته  NC 24ساعته یا 

اعالم حریق یاا... مفیاد اسات ه بارای      سنسور برای اتصال دستگاه به پدال اعالم خ ر یا دتکتور

 فعال کردن این ویگگی باید : 

 هDISARMه دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید )1

 د.را فاار داده نگه داری SW1دکمه ابتدا ه 2

 .یک لحظه فاار دهید  رایکی از ریموتها              ه دکمه 3

 )تک بیپهتیییر برنامه را اعالم می کند.فوری  NOروی دستگاه با یک بیپ 

 بیپه 2ساعته تبدیل می کند.) NC 24تکرار مراحل فوق دستگاه را به حالت 

 بیپه 3ساعته تبدیل می کند.) NO 24تکرار مراحل فوق دستگاه را به حالت 
 .)با یک بیپ طوالنیهتکرار مراحل فوق دستگاه را به حالت پیش فرض زون فوری تبدیل می کند

 ساعته : 24بی سیم به حالت  5فعال و غیر فعال کردن زون 
ساعته می توان سنساورهای بای سایم از قبیال دتکتاور دود           24با فعال کردن این زون به حالت 

را نگاه داشاته سامس     SW2ود . برای فعال کردن ابتادا دکماه   بی سیم را به این زون متصل نم

ریموت را یک لحظه فاار دهید ، دستگاه با یک بیپ فعال شادن سیساتم را اعاالم           دکمه 

 بیپ غیر فعال می شوده 2نمائید.)با تکرار مراحل فوق را می نماید و برای غیر فعال کردن 

 

 آژیر:زمان تنظیم مدت 
 قه تیییر می یابد . دقی 5و 4با روش زیر این زمان به  که  دقیقه است 3آبیر دستگاه  زمان مدت

 هDISARMه دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید )1

 را فاار داده نگه دارید . SW1دکمه ابتدا ه 2

 ه دکمه        یکی از ریموت ها را یک لحظه فاار دهید.3
 

 را رها کنید. SW1ه دکمه 4

قاه و در صاورت   دقی 5با دو بیاپ روی  باتکرار مراحل فوق دقیقه و  4روی دستگاه با یک بیپ 

 .دقیقه بر می گردد 3که به حالت پیش فرض  ممتد پخش می کند  پیتکرار مجدد یک ب
 

 هشدار قطع برق :فعال کردن 
 

دقیقاه   5و یا  ساعت 5/4یا  5/2دستگاه می تواند در حالت فعال در صورتیکه برق شهر بیش از 

دهد این ویگگای  خرابی را هادار  ه آالرم احتمال)قابل تنظیم ه ق   شود با یک دور ثانیه  5یا 

 غیر فعال است . برای فعال کردن آن باید :

 ه DISARMدستگاه را در حالت خاموش قرار دهید ) -1

 را فاار داده نگه دارید SW2کمه ابتدا د -2

 .یک لحظه فاار دهید کی از ریموتها را ی           دکمهحال  -3
 

سااعت و در صاورت تکارار     5/4  برق روی یک صدای تک بیپ می شنوید و هادار ق  -4

بیپ مای شاونید کاه     3تکرار مراحل فوق و ساعت  5/2بیپ می شنوید و روی  2مجدد صدای 

تنظیم می گردد ثانیه  5و روی  پبی 4صدای ،و در صورت تکرار دقیقه  5هادارق   برق روی 

 یرفعال می گرددخواهید شنید که سیستم هادار ق   برق غممتدودر صورت تکرار مجدد بیپ 

زون تاخیری دستگاه است که در حالت پایش فارض باه     2زون :  ZONE 2تاخیری :زون 

بارای فعاال کاردن ابتادا دکماه      ،صورت فوری عمل می نماید در صورت نیاز به زون تااخیری  

SW1  کوتااه   یاپ فاار داده یاک تاک ب  ریموت را یک لحظه           دکمهرا نگه دارید حال  

  شده .ثانیه تنظیم  15تاخیری روی می شنوید زون 
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