
�

 مقدمـه

شركت يانگ شين الكترونيك كره ، ستارگاني از طراحان و مهندسين را در اختيار دارد كه با توجه به 

دانش فني باال و تحقيقات, اين عوامل ، به دستاوردهاي جديد در سطح بين المللي نائل آمده اند و امنيت 

و آسايش بهتر را براي مصرف كنندگان محصوالت توليدي اين شركت عظيم به ارمغان بياورد . 

صنايع  محصوالت  انحصاري  نمايندگي  اخذ  با   Parts International Dubai شركت  اكنون  هم 

الكترونيك يانگ شين كره جنوبي اين افتخار را دارد كه در سطح بازار خاورميانه آخرين تكنولوژي روز 

دنيا را ، در زمينه سيستمهاي حفاظتي اتومبيل در اختيار شما قرار دهد . 

  M 939 F - M 339 F  -  - و ما به شما تبريك مي گوئيم از اينكه با انتخاب سيستم هاي حفاظتي اتومبيل

  M 661 -M 660 - Trans Ponder By Pass Module - MGOLD 110 AS - MGold 110 A -  M 909

M 662 ضريب اطمينان حفاظت را �00 % افزايش داده ايد و از اين حسن انتخاب متشكريم . 

لطفًا قبل از اولين نصب به منظور آشنائي بيشتر با دستگاههاي ماجيكار حتمًا كاتالوگ مربوطه را مطالعه 

فرمائيد.

هنگام نصب به نكات زير توجه نمائيد : 

�- براي اندازه گيري ولتاژ و اطمينان از عدم وجود اتصالي و خطا در کار از ولت متر )OVM( استفاده 

نمائيد و سعي نمائيد از المپ تست كمتر استفاده شود . 

2- يك نقطه مناسب براي اتصال زمين ) اتصال بدنه( انتخاب نمائيد . 

3- بعد از اتمام نصب و اطمينان از صحيح بودن سيم كشي ، برق اصلي را وصل نمائيد . 

4- در صورت بروز مشكل ، بعد از بررسي مجدد سيم كشي ، اقدام به بررسی جداول برنامه های نرم 

افزاری دستگاه بنمائيد . 

5 - در صورت استفاده از وسايل جانبی مانند پاور ويندوز برق آن را به هيچ عنوان از جعبه فيوز اصلي 

دستگاه مرکزی ماجيکار گرفته نشود، برق پاور ويندوز و وسايل جانبی ديگر را بصورت مستقل متصل 

نماييد.

6- به مصرف کننده توصيه نماييد که سوئيچ اتومبيل را به ريموت کنترلها متصل ننمايند.

 110AS - 110A - 909F - 939F - 339F  )نحوه کد دهی(

بعد از نصب کامل سيستم برای اينکه ريموت ها با دستگاه مرکزی هماهنگ شود به اين صورت عمل 

می کنيم.

�- در مدت کمتر از �0 ثانيه سوئيچ اتومبيل را 3 مرتبه باز و بسته مي نماييم )سوئيچ 2 پله باز ميشود(

2- در مرتبه سوم سوئيچ را باز گذاشته، اتومبيل يک تک فالشر مي زند.

3- بالفاصله ابتدا کليد شماره I ريموت ساده را فشار مي دهيم و سپس کليد I ريموت تصويري را فشار 

مي دهيم.

  تـوجـه
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 339F راهنماي سيم کشي دستگاه
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دستگاه 339 دارای دو جدول نرم افزاری می باشد که عبارتند از:

1- سوئيچ اتومبيل را 2 پله باز كرده و يكي از دربهاي اتومبيل را باز مي گذاريم . 
2- كليدهاي شماره  I و  II  ريموت تصويري را 2 ثانيه نگه داشته تا يك تك آژير شنيده شود . 

3- بالفاصله كليد شماره IV ريموت تصويري را به تعداد رديف مورد نظر در جدول شماره 1 مي زنيم تا به ازاي هر بار 
زدن يك تك آژير شنيده شود . 

4 -  5 ثانيه صبر مي كنيم تا به همان تعداد زدن كليد شماره IV جواب آژير و فالش داده شود .
5- بعد از اتمام فالش كليدهاي I  يا  II يا III يا IV ريموت بنا به انتخاب مصرف كننده 0/5 ثانيه زده شود . 

جدول شمـاره �
تعداد 

زدن 

كليد 

شماره 

IV

عملــكرد ها

تنظيم فعلي 

كارخانه با 

فشاردادن 

I كليد شماره

تنظيم مورد دلخواه 

فشار دادن كليد 

II شماره

فشار كليد 

III  شماره

فشار كليد 

IV  شماره

�

2
0/8 ثانيهتنظيم تايمر پالس قفل مركزي اتومبيل

2/5 ثانيه فقط 
مخصوص 

اتومبيلهاي مجهز 
به پمپ هاي 

پنوماتيك

0/6 ثانيه0/5 ثانيه

3

4
با توجه به دلخواه مصرف كننده با تغييرات در 
سيستم قفل مركزي اتومبيل درب سمت راننده 

بصورت مجزا از دربهاي ديگر باز شود .
فعـالغير فعال

مركزي 5 قفل  بازكردن  جهت  زمانه   2 پالس 
اتومبيل توسط ريموت ، با توجه به تشخيص 

تكنسين برق اتومبيل.
فعـالغير فعال

خروجي منفي تايمر چراغ سقفي اتومبيل با توجه 6
فعـالغير فعالبه نياز اتومبيل.

براي برگشت به تنظيم كارخانه اي جدول شماره 1 طبق دستور زير عمل مي كنيم :
1- سوئيچ دوپله باز و يكي از دربها باز .

2- كليدهاي شماره I  و II ريموت تصويري را 2 ثانيه نگهداشته تا يك تك آژير شنيده شود .
3- بالفاصله كليد شماره III ريموت را 3 بار مي زنيم تا به ازاي هر بار تك آژير شنيده شود . 

4 - 5 ثانيه صبر مي كنيم تا 3 جواب آژير به همراه فالش داده شود . 

 
برنامه ورود به جدول نرم افزاري شماره �
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برنامه ورود به جدول نرم افزاري شماره 2

جدول شمـاره 2

تعداد 

زدن 

كليد 

شماره 

IV

عملــكرد ها

تنظيم فعلي 

كارخانه با 

فشاردادن كليد 

I شماره

تنظيم مورد 

دلخواه فشار دادن 

II كليد شماره

تنظيم مورد 

دلخواه فشار 

دادن كليد شماره 

III

تنظيم مورد 

دلخواه فشار 

دادن كليد شماره 

IV

�
حالت قفل مرکزی هنگام عملکرد

Passive
Passive با 
قفل شدن دربها

Passive بدون 
قفل شدن دربها

آنتی کارجک )خاموش کردن موتور 2
موتور از راه دور(

غيرفعالفعال

غيرفعالفعالقفل كودك3

4AUX1   1 دائم 0/5 ثانيهخروجي شماره

5AUX2   2 دائم 0/5 ثانيهخروجي شماره

غيرفعالفعالاخطار فالشر با باز بودن دربها6

25 ثانيه15 ثانيه5 ثانيهخاموشتاخير سيم الي دري7

روشنخاموشپين کد پسورد8

براي برگشت به تنظيم كارخانه اي جدول شماره 2 طبق دستور زير عمل مي كنيم :
1- سوئيچ دوپله باز و يكي از دربها باز .

2- كليدهاي شماره I  و IV ريموت تصويري را 2 ثانيه نگهداشته تا يك تك آژير شنيده شود .
3- بالفاصله كليد شماره III ريموت را 3 بار مي زنيم تا به ازاي هر بار تك آژير شنيده شود . 

4 - 5 ثانيه صبر مي كنيم تا 3 جواب آژير به همراه فالش داده شود . 

1- سوئيچ اتومبيل را 2 پله باز كرده و يكي از دربهاي اتومبيل را باز نگه مي داريم . 
2- كليد هاي شماره I  و IV  ريموت تصويري را 2 ثانيه نگه داشته تا يك تك آژير شنيده شود . 

3-  بالفاصله كليد شماره IV ريموت تصويري را به تعداد رديف مورد نظر جدول شماره 2 مي زنيم تا به ازاي هربار زدن 
يك تك آژير شنيده شود .  

4-  5 ثانيه صبر مي كنيم تا به همان تعداد زدن كليد شماره IV  جواب آژير و فالش داده شود .
5-  بعد از اتمام فالشرها كليدهاي I يا II يا III يا IV ريموت بنا به انتخاب مصرف كننده 0/5 ثانيه زده شود . 
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کليدهاي II + III را به مدت 2 ثانيه نگه داريد سپس طبق جدول زير برنامه هاي الزم را انجام دهيد
با کليدIV به رديف مورد نظر رفته با کليد I انتخاب را انجام دهيم، تنظيمات هم با کليد I وII انجام ميشود، سپس براي 

خروج کليد II + III را مجدداً 2 ثانيه نگهداشته تا تنظيمات انجام شده ثابت شود.  

جدول تنظيمات ريموت 339 :

IVIIIIIIعملــكرد ها

مرحله 
بعدی 
برنامه

مرحله 
قبلی 
برنامه

تنظيم ساعتساعتدقيقه

تنظيم ساعت بيداري ساعتدقيقه

فعال و غيرفعال کردن ساعت بيداری ريموتتغيير دادن

فعال و غيرفعال کردن ملودی ريموتتغيير دادن

NO قرمز متصل به جعبه فيوز

COM آبي خط مشکي

NC سفيد خط مشکي{ LOCK

NO قرمز متصل به جعبه فيوز

COM آبي

NC سفيد{ UNLOCK

نکاتي که بايد در اتصال سيم هاي 339F به آن توجه داشته باشيد
1- به علت آنکه سيم راهنماي دستگاه 339 تک رشته مي باشد براي اتصال به سيم هاي راهنماي اتومبيل بايد به وسيله 

2 عدد ديود به راهنماهاي اتومبيل متصل گردد، حتمًا از ديود 6 آمپر براي اين منظور استفاده گردد.

2- برای آنکه بتوان از خروجی هاي اضافي دستگاه 339F استفاده کرد، حتمًا بايد از رله براي تقويت شدت جريان اين 

خروجي ها استفاده نمود زيرا تمامي خروجي هاي اضافي دستگاه 339F منفی250 ميلی آمپر مي باشد.

3- در مجموعه لوازم دستگاه 339F يک دستگاه يونيت تقويت خروجي قفل مرکزي قرار داده شده است، به دليل آنکه 

خروجي پالس قفل مرکزي339F با شدت جريان ميلي آمپر مي باشد، در صورت اتصال به سيم هاي اتومبيل سبب آسيب 
ديدن خروجي خواهد شد.

براي جلوگيری از بروز اشکال در دستگاه مرکزي اين يونيت تقويت خروجي قفل مرکزي حتمًا استفاده شود.
نحوه اتصال سيم هاي اين يونيت تقويت خروجي قفل مرکزي به شکل زير مي باشد. 

نقشه کلی سيم کشي يونيت تقويت خروجي قفل مرکزي

برای ورود به جدول تنظيمات ريموت 339 :

توجه )مهم(
در دستگاه 339 پيچر به وسيله ريموت حذف و اضافه نمي شود بلکه به وسيله سوئيچ اين کار انجام مي شود.

برنامه حذف و اضافه پيجر به صورت زير مي باشد:
1- سوئيچ 2 پله باز يکی از دربها باز

2- کليدهاي I + III ريموت را 0/5 ثانيه ميزنيم )اگر2 تک آژير زده شود به منزله فعال شدن پيجر و اگر يک تک آژير بزند به 
منزله غيرفعال شدن پيجر است( 
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طريقه اتصال سيم هاي يونيت تقويت خروجي قفل مرکزي در اتومبيلهايي که قفل 
مرکزي با تحريک منفي عمل مي کند.

NO قرمز متصل به جعبه فيوز
آبي خط مشکي COM                               اتصال به سيم بسته اتومبيل  

}سفيد خط مشکي NC متصل نمي شود LOCK
GND

{ UNLOCK

NO قرمز متصل به جعبه فيوز
آبي COM                               اتصال به سيم باز اتومبيل  

سفيد NC متصل نمي شود

طريقه اتصال سيم هاي يونيت تقويت خروجي قفل مرکزي در اتومبيلهايي که قفل 
مرکزي با قراردادن پمپ درون درب جلو راننده عمل مي کند.

GND
{ LOCK

قرمز متصل به جعبه فيوز NO                              اتصال به 12+
آبي خط مشکي COM                               اتصال به پمپ  

NC سفيد خط مشکي

{ UNLOCK

قرمز متصل به جعبه فيوز NO                              اتصال به 12+ 
آبي COM                               اتصال به پمپ  

NC سفيدGND

طريقه اتصال سيم هاي يونيت تقويت خروجي قفل مرکزي در اتومبيلهايي که قفل 
مرکزي با تحريک مثبت عمل مي کند.

{ LOCK

قرمز متصل به جعبه فيوز NO                              اتصال به 12+
آبي خط مشکي COM                               اتصال به سيم بسته اتومبيل 

سفيد خط مشکي NC متصل نمي شود

{ UNLOCK

قرمز متصل به جعبه فيوز NO                              اتصال به 12+ 

آبي COM                               اتصال به سيم باز اتومبيل  

سفيد NC متصل نمي شود

GND

بدنه

بدنه
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در صورتي که بخواهيم از سيم صندوق پران 339 استفاده نماييم بايد براي آن رله بگذاريم زيرا خروجي آن منفي 250 
ميلي آمپر مي باشد و در صورت اتصال به مصرف کننده آسيب خواهد ديد.

در صورتيکه بخواهيم از خروجی منفي، صندوق پران را به پمپ صندوق پران که 
به12+ باز مي شود متصل نماييم به شکل زير عمل مي کنيم.

اتصال به 12+

اتصال به صندوق پران 339اتصال به 12+

اتصال به پمپ صندوق پران 339

87

85 86

30

در سوکت شماره 2 دستگاه 339 سيم هاي خروجي هاي اضافه وجود دارد که شرح هرکدام از اين سيم ها به صورت 
زير مي باشد.

سيم شماره �- سيم سبز خط سفيد - خروجی منفی 250 ميلي آمپر که حتمًا بايد با رله تقويت شود، براي اتصال 
به سيم چراغهاي چشمک زن در اتومبيلهايي که راهنماهاي آنها با ولتاژ منفي فرمان مي گيرند.

سيم شماره 2- سيم سفيد - خروجي منفی 250 ميلي آمپر با رله تقويت شود، در صورتي که بخواهيم از اين سيم 
استفاده نماييم بايد خروجي تقويت شده به بوق اتومبيل متصل گردد، در اين صورت ديگر آژير نصب نمي شود. در حالت 

arm و disarm هيچ خروجي ندارد و در زمان آالرم خروج براي بوق به صورت منقطع خواهد بود.

سوکت شماره 2 دستگاه 339  

207i طريقه اتصال سيم هاي يونيت تقويت خروجي قفل مرکزي در پژو 206 و
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بر روي سوکت شماره 3 دو سيم خاکستري خط سفيد و مشکي خط سفيد دو سيم وجود دارد که:
مشکي خط سفيد 

براي اتصال به تحريک چشم الکترونيک مي باشد، تحريک چشم به صورت مستقيم متصل گردد، در صورت تحريک اين 
سيم دستگاه آژير ممتد مي کشد.

سيم طوسي خط سفيد براي اتصال تحريک مايکروويو مي باشد و در صورت تحريک اين سيم اتومبيل اخطار تک آژير 
ميزند.

بر روي سوکت شماره 4
سيم نارنجي خط مشکي _ پالس مرحله دوم حالت باز قفل مرکزي 

توجه فرمائيد از پالس مرحله دوم با توجه به تغييراتي که تکنيسين برق اتومبيل در سيستم قفل مرکزي ايجاد مي کند مي 
توان از پالس مرحله 1 براي باز کردن درب جلو سمت راننده استفاده نمود و از پالس مرحله دوم براي باز کردن دربها ديگر 

اتومبيل استفاده نمود، الزم به ذکر است که در اين حالت عملکرد قفل مرکزي توسط سوئيچ اتومبيل از کار مي افتد.

سيم شماره 3- سيم زرد AUX1 : با زدن کليد II به صورت 0/5 ثانيه اين سيم خروجي 0/5 ثانيه خواهد داشت و 
مي توان طبق دستورالعمل جدول شماره 2 به حالت دائم هم تبديل گردد، براي استفاده حتمًا بايد رله تقويت گردد.

سيم شماره 4- سيم زرد خط سفيد AUX2 : با زدن کليد III به صورت 0/5 ثانيه اين سيم خروجي 0/5 ثانيه 
خواهد داشت و مي توان طبق دستورالعمل جدول شماره 2 به حالت دائم هم تبديل گردد، براي استفاده حتمًا بايد با رله 

تقويت گردد.

سيم شماره 7 - سيم بنفش _ اين سيم در زمانيکه Disarm مي کنيم خروجي منفي 250 ميلي آمپر را به مدت 

90 ثانيه مي دهد که براي اينکه بتوانيم همزمان با Disarm چراغ سقفی اتومبيل را در اتومبيلهاي ساده روشن نماييم 
مي توانيم از اين سيم استفاده نمائيم حتمًا بايد از رله استفاده شود.

براي فعال کردن نرم افزار آن هم مي توان به جدول شماره 1 مورد 6 مراجعه شود، در حالت کارخانه اي نرم افزار آن 
غيرفعال مي باشد.

سيم شماره 8 و � : سيم هاي نارنجي و نارنجي خط سفيد _  اين دو سيم براي فعال و غيرفعال کردن دزدگير 
فابريک اتومبيلهايي که دزدگير فابريک دارند و مي توان با تحريک لحظه اي منفی دستگاههاي آنها را فعال و غيرفعال کرد 

مي توان از اين دو سيم استفاده نمود.

در زمان arm سيم نارنجي 0/5 ثانيه خروجي منفي و در زمان Disarm سيم نارنجي خط سفيد 0/5 ثانيه خروجي 
منفي مي دهد.

توجه: از اتصال اين سيم به سيم هاي  LOCK و UNLOCK اتومبيل جداً خودداري شود.
مي توان از سيم نارنجي براي تحريک پاور ويندوز هم استفاده شود.
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 M 939 F راهنماي سيم کشي دستگاه



��
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 M 909 F راهنماي سيم کشي دستگاه
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 M 110 A راهنماي سيم کشي دستگاه
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 MGold 110 AS راهنماي سيم کشي دستگاه
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سيم هاي قفل مرکزي دستگاههاي 939F - 909F - 110A - 110AS به صورت کلي عبارتند از: 

{ LOCK

                   NO سيم سبز خط سفيد
  COM سيم سبز

NC سيم سبز خط مشکي

{ UNLOCK

        NO سيم زرد خط سفيد
 COM سيم زرد

NC سيم زرد خط مشکي

طريقه اتصال سيم هاي قفل مرکزي در اتومبيلهايي که قفل مرکزي با تحريک منفي عمل ميکند.

{ LOCK

سيم سبز خط سفيد                   
سيم سبز                                                        اتصال به سيم بسته اتومبيل  

سيم سبز خط مشکي متصل نمي شود

{ UNLOCK

سيم زرد خط سفيد        

سيم زرد                                                        اتصال به سيم باز اتومبيل 

سيم زرد خط مشکي متصل نمي شود

GND

GND

طريقه اتصال سيم هاي قفل مرکزي در اتومبيلهايي که قفل مرکزي با قرار دادن پمپ درون درب جلو راننده عمل 

مي کند. 

{ LOCK

سيم سبز خط سفيد NO                        اتصال به 12+                        
سيم سبز COM                                                       اتصال به پمپ 

NC سيم سبز خط مشکي

{ UNLOCK

سيم زرد خط سفيد NO                         اتصال به 12+        
سيم زرد COM                                                        اتصال به پمپ 

NC سيم زرد خط مشکي

GND

GND



��

طريقه اتصال سيم هاي قفل مرکزي در اتومبيلهايي که قفل مرکزي با تحريک مثبت عمل مي کند 

{ LOCK

سيم سبز خط سفيد NO                        اتصال به 12+                        
سيم سبز COM                                                       اتصال به سيم بسته اتومبيل 

سيم سبز خط مشکي NC متصل نمي شود

{ UNLOCK

سيم زرد خط سفيد NO                         اتصال به 12+        
سيم زرد COM                                                        اتصال به سيم باز اتومبيل

سيم زرد خط مشکي NC متصل نمي شود

207i طريقه اتصال سيم هاي قفل مرکزي در پژو 206 و
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دستگاههاي 939F و 909F  داراي دو جدول نرم افزاري مي باشد که عبارتند از:

1- سوئيچ را دو پله باز مي کنيم ويکي از دربهاي اتومبيل را باز مي گذاريم.

2- کليدهايII وI ريموت تصويري را 2 ثانيه نگهداشته تا يک تک آژير شنيده شود.

3- بالفاصله کليد شمارهIV ريموت تصويري را به تعداد رديف مورد نظر در جدول شماره 1 مي زنيم تا به ازاي هر مرتبه 
يک تک آژير شنيده شود.

4- 5 ثانيه صبر مي کنيم تا به تعداد زده شده جواب آژير و فالشر داده شود.

5- بعد از اتمام فالشرها کليد I يا II يا III يا IV ريموت تصويري براساس انتخاب 5/. ثانيه زده شود.

توجه: موارد مربوط به استارتر فقط مربوط به مدل909F مي باشد. 

جدول نرم افزاری شماره �

نحوه وارد شدن به جدول نرم افزاری شماره �

تعداد فشار 
دادن كليد 
IV شماره

 برنامه مورد نظر
كليد شماره

     I
 

  
كليد شماره

II

كليد شماره 

III
 
كليد شماره

IV

1
تاخير در شروع استارت بعد از فرمان توسط 

ريموت )فقط 909(  
10 ثانيه4 ثانيه

فعالغير فعالزدن فالشرها در هنگام باز بودن درب2

0/6 ثانيه0/5 ثانيه4 ثانيه0/8 ثانيهزمان فرمان قفل مرکزي3

فعالغيرفعالعمل آنتي کارجک4

غيرفعالفعالباز شدن درب در زمان بستن سوئيچ5

6
عمل استارت با ريموت )رزرو استارت( 

)فقط 909(
رزرو استارت 

فعال
غير رزرو اگر 
دربي باز باشد

رزرو استارت 
غير فعال

7
زمان درگيري دنده استارت با فالويل

)فقط 909(
زياد )Max(کم )Min(استاندارد

جـدول شماره  1

براي برگشت به تنظيم کارخانه اي جدول شماره � طبق دستور زير عمل مي کنيم:

1- سوئيچ دو پله باز و يکي از دربها باز.

2- کليدهاي شماره I +  II ريموت تصويري را 2 ثانيه نگهداشته تا يک تک آژير شنيده شود.

3- بالفاصله کليد شماره III ريموت را 3 بار مي زنيم تا به ازاي هر بار تک آژير شنيده شود.
4- 5 ثانيه صبر مي کنيم تا 3 جواب آژير به همراه فالش داده شود.
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جدول نرم افزاری شماره 909F- 939F( 2( ونحوه ورود به آن

براي ورود به جدول شماره 2 به شرح زير عمل مي نمائيم:
1- سوئيچ را 2 پله باز کرده يکي از دربها را باز مي کنيم.

2- کليدهايI +  IV ريموت تصويري را 2 ثانيه نگه داشته تا يک تک آژير شنيده شود.

3- بالفاصله کليد IV را به تعداد رديف مورد نظر جدول شماره 2 زده تا به ازاي هر بار يک تک آژير شنيده شود.

4- 5 ثانيه صبر مي کنيم تا به تعداد زده شده کليد شمارهIV جواب آژير و فالشر داده شود.

5- بعد از اتمام فالشرها کليدهاي I يا II يا III يا IV بسته به نوع انتخاب 0/5 ثانيه زده شود.

تعداد فشار 
دادن كليد 
IV شماره

نوع عملکرد
كليد 

     I
 

كليد 
     II

 

كليد 
III

 

كليد 
IV

 

خاموشروشنحالت توربو )فقط 909(1

خاموشروشنحالت تايمر 24 ساعته )فقط 909(2

3
روشن بودن اتومبيل در زمان استفاده از استارتر 

)فقط 909(
5 دقيقه45 دقيقه25 دقيقه15 دقيقه

دائم60 ثانيه20 ثانيه0/5 ثانيهخروجي AUX شماره 41

دائم60 ثانيه20 ثانيه0/5 ثانيهخروجي AUX شماره 52

فعالغيرفعالفالشر زدن هنگام ترمز گرفتن6

5 ثانيه خاموشتاخير سيم الي دري7
تاخير

15 ثانيه 
تاخير

25 ثانيه 
تاخير

فعالغيرفعالبرنامه پين کد پسورد8

جـدول شماره  2

براي برگشت به تنظيم کارخانه اي جدول شماره 2 طبق دستور زير عمل مي کنيم:

1- سوئيچ دو پله باز و يکي از دربها باز.

2- کليدهاي شماره I +  IV ريموت تصويري را 2 ثانيه نگهداشته تا يک تک آژير شنيده شود.

3- بالفاصله کليد شماره III ريموت را 3 بار مي زنيم تا به ازاي هر بار تک آژير شنيده شود.
4- 5 ثانيه صبر مي کنيم تا 3 جواب آژير به همراه فالش داده شود.
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دستگاههاي  110A  و   110AS  داراي دو جدول نرم افزاري مي باشد که عبارتند از:

جدول نرم افزاري شماره � و نحوه ورود به آن

1- سوئيچ دو پله باز و يکي از دربهاي اتومبيل را باز مي گذاريم.

2- کليدهاي شماره I +  II ريموت تصويري را 2 ثانيه نگهداشته تا يک تک آژير شنيده شود.

3- بالفاصله کليد شماره IV ريموت تصويري  را به تعداد رديف مورد نظر در جدول شماره 1 مي زنيم تا به ازاي هر مرتبه 
يک تک آژير شنيده شود.

4- 5 ثانيه صبر مي کنيم تا به تعداد زده شده جواب آژير و فالشر داده شود.

5- بعد از اتمام فالشرها کليد I يا  II يا III يا IV ريموت تصويري بر اساس انتخاب 0/5 ثانيه زده شود. 

توجه: موارد شماره 1 و 2 و 3 و 5 و 7 جدول شماره 1 فقط مربوط به 110AS مي باشد، بقيه موارد مربوط به هر دو 
مدل مي باشد.

تعداد فشار 
دادن كليد 
IV شماره

نوع عملکرد
كليد 

     I
 

كليد 
     II

 

كليد 
III

 

كليد 
IV

 

1)110AS 1دقيقه2 دقيقهخاموشحالت توربو )فقط

2)110AS روشنخاموشحالت توربو )فقط

3
زمان روشن بودن اتومبيل در زمان استفاده از 

)110AS استارتر )فقط
5 دقيقه3 دقيقه25 دقيقه10 دقيقه

روشنخاموشاخطار فالشر زدن هنگام ترمز گرفتن4

5)110AS رزرو فعالحالت رزرو استارتر )فقط

رزرو 
غيرفعال 

اگر دري باز 
باشد

رزرو 
غيرفعال

خاموشروشناخطار فالشر هنگام باز بودن درب6

7)110AS12 ثانيه8 ثانيه5 ثانيه3 ثانيهتاخير در فرمان استارتر زدن )فقط در

خاموشروشناخطار فالشر هنگام باز بودن درب موتور8

براي برگشت به تنظيم کارخانه اي جدول شماره 2 طبق دستور زير عمل مي کنيم:

1- سوئيچ دو پله باز و يکي از دربها باز.

2- کليدهاي شماره I +  II ريموت تصويري را 2 ثانيه نگهداشته تا يک تک آژير شنيده شود.

3- بالفاصله کليد شماره III ريموت را 3 بار مي زنيم تا به ازاي هر بار تک آژير شنيده شود.
4- 5 ثانيه صبر مي کنيم تا 3 جواب آژير به همراه فالش داده شود.
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جدول نرم افزاري شماره 2 و نحوه ورود به آن

1- سوئيچ را دو پله باز و يکي از دربهاي اتومبيل را باز مي گذاريم.

2- کليدهاي شماره I +  IV را 2 ثانيه نگهداشته تا يک تک آژير شنيده شود.

3- بالفاصله کليد شماره IV را به تعداد رديف مورد نظر زده تا به ازاي هر بار يک تک آژير شنيده شود.
4- 5 ثانيه صبر مي کنيم تا به تعداد زده شده جواب آژير و فالشر داده شود.

5- بعد از اتمام فالشرها کليد I يا  II يا III يا IV بسته به نوع انتخاب 0/5 ثانيه زده شود. 

تعداد فشار 
دادن كليد 
IV شماره

نوع عملکرد
كليد 

     I
 

كليد 
     II

 

كليد 
III

 
كليد 
IV

 

4 ثانيه     3 ثانيه2 ثانيه0/5 ثانيهزمان خروجي صندوق پران1

0/6 ثانيه0/5 ثانيه4 ثانيه0/8 ثانيهزمان خروجي سيم هاي قفل مرکزي2

زيادکماستانداردمدت زمان درگيري استارتر در زمان استارت زدن3

4Aux 110 ثانيه5 ثانيه3 ثانيه0/5 ثانيهزمان خروجي

5Aux 2 10 ثانيه5 ثانيه3 ثانيه0/5 ثانيهزمان خروجي

25 ثانيه         15 ثانيه5 ثانيهخاموشتايم تاخير سيم الي دري6

غيرفعالفعالآنتي کارجک )خاموش کن موتور از راه دور(7

فعالغيرفعالپين کد پسورد8

9
استارتر خوردن دماي صفر و زير صفر )در اين حالت 

اگر دماي دماسنج دستگاه به صفر يا زير صفر برسد 
اتومبيل را روشن مي کند(

خاموش
دماي صفر 
درجه سانتي 

گراد

دماي 
5- درجه 
سانتي 

گراد

دماي 10- 
درجه سانتي 

گراد

براي برگشت به تنظيم کارخانه اي جدول شماره 2 طبق دستور زير عمل مي کنيم:

1- سوئيچ دو پله باز و يکي از دربها باز.

2- کليدهاي شماره I +  IV ريموت تصويري را 2 ثانيه نگهداشته تا يک تک آژير شنيده شود.

3- بالفاصله کليد شماره III ريموت را 3 بار مي زنيم تا به ازاي هر بار تک آژير شنيده شود.
4- 5 ثانيه صبر مي کنيم تا 3 جواب آژير به همراه فالش داده شود.
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)پين کد پسورد(
در تمامي مدلهای110AS ،110A ، 909F، 939F، 339F نرم افزار پين کد پسورد وجود دارد و در حالت تنظيم 
کارخانه غيرفعال مي باشد، در صورتيکه نرم افزار پين کد پسورد فعال شود در اين حالت اگر بخواهيم دستگاه را با 3 بار باز 
و بسته کردن سوئيچ به حالت اعزام به تعميرگاه ببريم )بدون ريموت( حتمًا بايد بعد از 3 بار، باز و بسته کردن سوئيچ پين 

کد پسورد را نيز وارد نمائيم.
مي توانيد اين پين کد پسورد 2 رقمي که پين کد تنظيم کارخانه آن 11 مي باشد را تغيير دهيم، براي تغيير آن به شکل 

زير عمل کنيد.
1- يک عدد دو رقمي از اعداد 1 تا 6 انتخاب نمائيد.

2- در حالتي که در باز است ترمز را نگه داشته سپس سوئيچ را 3 بار باز و بسته کنيد.)در مدل339F درب صندوق عقب 
را باز مي گذاريم(

3- پس از شنيدن آژير کوتاه به مدت 1 ثانيه، و روشن شدن فالشر به مدت 1 ثانيه
4- در طول 5 ثانيه به تعداد عدد اول پين کد مورد نظر سوئيچ را باز و بسته کنيد

5- يک تک آژير به همراه تک فالشر جواب مي دهد
6- در طول 5 ثانيه دوم به تعداد عدد دوم پين کد سوئيچ را باز و بسته کنيد

7- دو تک آژير و دو فالشر جواب داده مي شود.
بعد از انجام موارد باال تغيير کد کامل است.

براي ورود به جدول شماره 4 کليدهاي II + III ريموت تصويري را 2 ثانيه نگهداشته مي شود تا عبارت           روي    

ظاهر شود، بالفاصله کليدهايIII يا IV ياI + IV  0/5 ثانيه بسته به نوع انتخاب در جدول شماره 3 زده شود.

909F ، 939Fجدول تنظيمات ريموت دستگاههاي

عمل مورد نظر  مدت زمان فشار کليدکليد مورد نظررديف

1IIIقطع و وصل سيستم پيجر0/5 ثانيه

2IVقطع و وصل ملودي ريموت0/5 ثانيه

3I+IV0/5 ثانيهCسانتيگراد Fانتخاب واحد درجه حرارت، فارنهايت

توجه: در هنگام قطع ملودي ريموت در اين مدلها فقط ويبره ريموت تصويري عمل مي کند.

براي ورود به جدول شماره 4 کليدهايII + III ريموت تصويري را 2 ثانيه نگهداشته شود تا عبارت          روي

LCD  ظاهر شود سپس طبق جدول شماره 4 ساعت ديجيتال تنظيم شود.

عمل مورد نظر  مدت زمان فشار کليدکليد مورد نظررديف

1Iساعت آماده تنظيم بصورت چشمک زن0/5 ثانيه

2Iتنظيم ساعت )تغييرات ساعت(0/5 ثانيه

3IIتنظيم دقيقه )تغييرات دقيقه( 0/5 ثانيه

4II+IIIقطع تنظيم و ثابت شدن تنظيمات2 ثانيه
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براي ورود به جدول شماره 5 کليدهاي II + III ريموت تصويري را 2 ثانيه نگهداشته شود تا عبارت         روي

LCD ظاهر شود. 

عمل مورد نظر  مدت زمان فشار کليدکليد مورد نظررديف

1IIساعت تايمر آماده تنظيم بصورت جشمک زن0/5 ثانيه

2Iتنظيم ساعت تايمر0/5 ثانيه

3IIتنظيم دقيقه تايمر0/5 ثانيه

4II+IIIثابت شدن تنظيمات2 ثانيه

براي عملکرد تايمر استارتر

1- ابتدا ساعت تايمر روشن شدن تنظيم شود

2- سپس کليدII +  IV را 0/5 ثانيه بزنيد تا عبارت Timer رويLCD ظاهر شود
3- سپس استارتر را روي اتومبيل رزرو نمائيد. 

جـدول شماره  5
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براي وارد شدن به سيستم به ترتيب زير عمل مي نماييم . 

الف ( دادن كد اوليه : ابتدا بصورت زير يك شماره 4 رقمي ) بدون عدد صفر ( از 1 تا 9 انتخاب کرده از طريق قسمت 
كاركال به دستگاه وارد كنيد ) قسمت حساس كاركال روي شيشه اتومبيل نصب شده است ( 

�- سوئيچ را دو پله باز و يكي از دربها را باز نمائيد . 
2- ده ضربه به قسمت كاركال ) به صورت منظم و پشت سرهم ( تا به ازاي هر بار ضربه LED كاركال به رنگ سبز 
روشن شود . صبركنيد تا LED كاركال با نور قرمز به حالت چشمك زدن سريع در بيايد ) در خالل چشمك زدن سريع 

كد را وارد نمائيد ( 
ازاي هر ضربه LED به رنگ سبز روشن شود  تا به  3- كد اول را به تعداد آن با ضربه از طريق كاركال وارد نماييد 
بالفاصله كاركال به تعداد ضربه هاي زده شده با روشن و خاموش شدن LED قرمز به تعداد كد اوليه وارد شدن كد اوليه 

را تائيد مي كند . 
4-  مجدداً LED كاركال شروع به چشمك زدن سريع قرمز مي كند كه به مفهوم وارد كردن كد از طريق ضربه به كاركال 
مي باشد كه در خالل چشمك زدن سريع كد دوم را همانند كد اول وارد نمائيد . به همان تعداد ضربه وارد نماييد تا به ازاي 
 LED به رنگ سبز روشن شود، بالفاصله كاركال به تعداد ضربه هاي زده شده با روشن و خاموش شدن LED هر ضربه

قرمز به تعداد كد دوم وارد شدن كد دوم را تائيد مي كند .
5- مجدداً LED كاركال شروع به چشمك زدن سريع قرمز مي كند كه به مفهوم وارد كردن كد سوم از طريق ضربه به 
كاركال مي باشد كه در خالل اين چشمك زدن سريع كد سوم را هم همانند كد دوم وارد مي نماييم . به همان تعداد كد 
سوم به كاركال ضربه مي زنيم تا به ازاي هر بار LED كاركال به رنگ سبز روشن مي شود . بالفاصله بعد از اتمام ضربه 
ها LED كاركال به رنگ قرمز با روشن و خاموش شدن به تعداد ضربه وارد شدن كد سوم را هم تائيد مي نمايد و مجدداً 

شروع به چشمك زدن سريع LED قرمز به مفهوم وارد كردن كد چهارم در خالل چشمك زدن سريع مي نمايد . 
6- به همان تعداد كد چهارم به كاركال ضربه زده تا به ازاي هر بار LED به رنگ سبز روشن شود و گرفتن ضربه را 
نشان دهد . بعد از اتمام ضربه ها كد چهارم LED به رنگ قرمز با خاموش و روشن شدن به تعداد كد چهارم وارد شدن 

كد چهارم را هم تاييد مي نمايد .
7- در نهايت بعد از روشن و خاموش شدن LED قرمز به نشانه ثبت کد چهارم يک تک آژير شنيده مي شود که اين تک 
آژير به مفهوم ثبت کامل کد چهاررقمي مي باشد، حال سوئيچ اتومبيل و درب را بسته دزدگير را فعال مي نماييم و از طريق 

کارکال با وارد کردن کد داده شده به همين طريق دربها را باز مي نماييم.

909F - 939Fچگونگی باز کردن درب اتومبيل با استفاده از سيستم کارکال در مدلهاي
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برای ورود به جدول ابتدا کليد II+III را 2 ثانيه نگهداشته سپس طبق جدول زير برنامه هاي الزم را 
انجام دهيد. 

 IIو I انتخاب و کليد I به مراحل قبلي و بعدي برويد و با کليد IV و  III پس از ورود به جدول مي توان با کليدهاي

تنظيمات را انجام دهيد و مجدداً پس از تنظيم کليد II + III ريموت را 2 ثانيه نگهداشته خارج مي شويد.

توضيحات جدول
رديف �- براي تنظيم ساعت روي ريموت بکار مي رود، توجه داشته باشيد که بقيه موارد جدول طبق ساعت تنظيم شده 

عمل مي کند )مانند تايمر استارتر و ساعت بيداري(
رديف 2 - براي تنظيم تايمر استارتر بکار مي رود و پس از تنظيم ساعت تايمر در زمان تعيين شده از خودرو در صورت 

رزرو بودن استارتر و فعال بودن تايمر اتومبيل سر ساعت تنظيم شده روشن خواهد شد.
رديف 3- براي تنظيم ساعت بيداری استفاده مي شود، در زمان تعيين شده در ريموت در اين مرحله ريموت شروع به 

بيب  بيب مي کند.
رديف 4- براي فعال و غير فعال کردن ساعت بيداری

رديف 5- برای فعال و غيرفعال کردن پيجر به کار ميرود.
رديف6- براي غيرفعال کردن ملودي و فعال بودن ويبره به تنهايي ويا فعال بودن ملودي و ويبره به صورت همزمان مي 

باشد.
رديف 7- براي تغيير واحد درجه حرارت به دو واحد درجه سانتي گراد و درجه فارنهايت مي باشد.

 

IVIIIIIIعملــكرد ها

مرحله 
بعدی 
برنامه

مرحله 
قبلی 
برنامه

تنظيم ساعت ريموتساعتدقيقه

تنظيم ساعت تايمر استارت ساعتدقيقه

تنظيم ساعت بيداريساعتدقيقه

فعال و غيرفعال کردن ملودی ساعت بيداري تغيير دادن

فعال و غيرفعال کردن پيجرتغيير دادن

فعل و غيرفعال کردن ملودي ريموتتغيير دادن

تغيير درجه سانتي گراد و فارنهايتتغيير دادن

 110AS - 110A جدول تنظيمات ريموت تصويری
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براي وارد شدن به سيستم به ترتيب زير عمل مي نماييم . 

الف ( دادن كد اوليه : ابتدا بصورت زير يك شماره 4 رقمي ) بدون عدد صفر ( از 1 تا 9 انتخاب کرده از طريق قسمت 
كاركال به دستگاه وارد كنيد ) قسمت حساس كاركال روي شيشه اتومبيل نصب شده است ( 

1- سوئيچ را دو پله باز و يكي از دربها را باز نمائيد . 
2- ده ضربه به قسمت كاركال ) به صورت منظم و پشت سرهم ( تا به ازاي هر بار ضربه LED كاركال به رنگ قرمز 
روشن شود . صبركنيد تا LED كاركال با نور آبی به حالت چشمك زدن سريع در بيايد ) در خالل چشمك زدن سريع كد 

را وارد نمائيد ( 
3- كد اول را به تعداد آن با ضربه از طريق كاركال وارد نماييد تا به ازاي هر ضربه LED به رنگ قرمز روشن شود 
بالفاصله كاركال به تعداد ضربه هاي زده شده با روشن و خاموش شدن LED آبي به تعداد كد اوليه وارد شدن كد اوليه 

را تائيد مي كند . 
4-  مجدداً LED كاركال شروع به چشمك زدن سريع آبی مي كند كه به مفهوم وارد كردن كد از طريق ضربه به كاركال 
مي باشد كه در خالل چشمك زدن سريع كد دوم را همانند كد اول وارد نمائيد . به همان تعداد ضربه وارد نماييد تا به ازاي 
 LED به رنگ قرمز روشن شود، بالفاصله كاركال به تعداد ضربه هاي زده شده با روشن و خاموش شدن LED هر ضربه

آبی به تعداد كد دوم وارد شدن كد دوم را تائيد مي كند .
5- مجدداً LED كاركال شروع به چشمك زدن سريع آبی مي كند كه به مفهوم وارد كردن كد سوم از طريق ضربه به 
كاركال مي باشد كه در خالل اين چشمك زدن سريع كد سوم را هم همانند كد دوم وارد مي نماييم . به همان تعداد كد 
سوم به كاركال ضربه مي زنيم تا به ازاي هر بار LED كاركال به رنگ قرمز روشن مي شود . بالفاصله بعد از اتمام ضربه 
ها LED كاركال به رنگ آبی با روشن و خاموش شدن به تعداد ضربه وارد شدن كد سوم را هم تائيد مي نمايد و مجدداً 

شروع به چشمك زدن سريع LED آبی به مفهوم وارد كردن كد چهارم در خالل چشمك زدن سريع مي نمايد . 
6- به همان تعداد كد چهارم به كاركال ضربه زده تا به ازاي هر بار LED به رنگ قرمز روشن شود و گرفتن ضربه را 
نشان دهد . بعد از اتمام ضربه ها كد چهارم LED به رنگ آبی با خاموش و روشن شدن به تعداد كد چهارم وارد شدن كد 

چهارم را هم تاييد مي نمايد .
7- در نهايت بعد از روشن و خاموش شدن LED آبي به نشانه ثبت کد چهارم يک تک آژير شنيده مي شود که اين تک 
آژير به مفهوم ثبت کامل کد چهتررقمي مي باشد، حال سوئيچ اتومبيل و درب را بسته دزدگير را فعال مي نمائيم و از طريق 

کارکال با وارد کردن کد داده شده به همين طريق دربها را باز مي نماييم.

110AS - 110A چگونگی باز کردن درب اتومبيل با استفاده از سيستم کارکال در مدلهاي
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حذف شوک سنسور 

فعال بودن ساعت بيداري

در اين حالت اتو فعال است

عالمت باز يا بسته بودن دربها

در اين حالت، حالت پسيو فعال است

باز بودن درب

باز شدن صندوق عقب به وسيله صندوق پران و باز بودن درب صندوق عقب

ميزان آنتن دهي ريموت

انرژي باطري ريموت

تحريک شوک سنسور

تحريک کارکال

قفل بودن صفحه کليد ريموت

حالت اعزام به تعميرگاه، در اين حالت يعني دستگاه کاًل از مدار خارج شده است.

نمايش روشن شدن موتور

در اين حالت سيستم در حالت با صدا است، در صورت حذف اين عالمت سيستم به صورت بي صدا و باز
و بسته خواهد شد و صداي آژير شنيده نخواهد شد

باز بودن درب موتور

ساعت ريموت
ساعت بيداري

  339F عالئم روي ريموت تصويري
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حذف شوک سنسور 

فعال بودن ساعت بيداري

DRIVE
LOCKفعال بودن قفل کودک

عالمت باز يا بسته بودن دربها

روشن بودن خروجی هاي اضافي

باز بودن درب

)110AS رزرو بودن استارتر )در مدل

باز شدن صندوق عقب به وسيله صندوق پران و باز بودن درب صندوق عقب

ميزان آنتن دهي ريموت

انرژي باطري ريموت

تحريک شوک سنسور

تحريک کارکال

فعال بودن کارکال در صورت حذف اين عالمت از روي ريموت به معناي اين است که کارکال غيرفعال 
شده است

حالت اعزام به تعميرگاه، در اين حالت يعني دستگاه کاًل از مدار خارج شده است

)110AS روشن شدن موتور توسط ريموت )در مدل

نشانگر دماي هواي به دو واحد درجه سانتي گراد و درجه فارنهايت

روشن بودن چراغها

Vنشانگر ولتاژ باطري اتومبيل و باطري ريموت

110AS فعال بودن نرم افزار استارتر در دماي صفر درجه و زير صفر درجه سانتي گراد در مدل

باز بودن درب موتور

ساعت ريموت _ تايمر پارکينگ _ )نشان دهنده زمان روشن بودن موتور در زمان استفاده از استارترزن 

)110AS

)نشان دهنده زمان توربو و تايمر در 110AS( تنظيم ساعت بيداري

   110AS - 110A  عالئم روي ريموت تصويري
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TIMER)110AS در اين حالت تايمر استارتر فعال است )فقط در مدل

)110ASدر اين حالت توربو فعال است )فقط در

در اين حالت، حالت PASSIVE فعال است

در اين حالت، حالت اتو فعال است

در اين حالت دستگاه در حالت با صدا مي باشد، اگر اين عالمت از روي ريموت حذف شود، دستگاه در 
حالت بي صدا عمل خواهد کرد و صداي آژير در هنگام فعال و غيرفعال کردن شنيده نخواهد شد.

در اين حالت فقط ويبره ريموت فعال است و ملودي آن عمل نخواهد کرد

اين حالت نشان دهنده تحريک شدن اولتراسونيک )چشم الکترونيک( مي باشد

قفل بودن صفحه کليد ريموت
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فعال بودن تايمر )استارتر زدند 24 ساعته( )فقط در مدل 909(

فعال بودن قفل کودک

فعال بودن حالت اتو

فعال بودن حالت پسيو

نشان دهنده تحريک شوک سنسور

حذف شوک سنسور

حالت فعال بودن حالت اعزام به تعميرگاه

فعال بودن حالت با صدا، در صورت حذف اين عالمت دستگاه در حالت بي صدا باز و بسته مي کند.

فعال بودن کارکال )پيغام گير آشنا(

نشان دهنده تحريک کارکال )پيغام گير آشنا(

نشان دهنده ميزان آنتن دهي

LCDفعال بودن ويبره و حذف ملودي ريموت، در زمان تحريک اولتراسونيک )چشم( اين عالمت روي
ظاهر مي گردد.

نشان دهنده باز و بسته بودن دربها توسط فرمان ريموت

نشان دهنده ميزان انرژی باطري

نشانگر ساعت ريموت، )شمارش معکوس روشن بودن موتور اتومبيل، شمارش معکوس توربو، تنظيم 

) 909Fساعت تايمر استارتر فقط در مدل
نشانگر دما، به دو واحد درجه سانتي گراد و فارنهايت

disarmو armنشانگر عملکرد صندوق پران و نشانگر باز شدن درب صندوق عقب در زمان

 نشانگر باز شدن درب اتومبيل در زمان arming و نشانگر باز بودن درب.

نشانگر روشن شدن موتور با سيستم استارتر زدن دستگاه مرکزي

   909F - 939F  عالئم روي ريموتهای تصويري
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 شماره 
كليد

مدل 
دستگاه

مدت زمان 
فشاردادن 

كليدها
توضيحاتنام برنامه

I
 

 339F
939F
909F

 Gold
 110A
 Gold
110AS

�/0ثانيه
فعال شدن 

سيستم دزدگير
Arming

نمايان شدن عالمت      و  آژير  تك  يك  با  دزدگير  حالت  اين  در 
اتومبيل قفل و  ب  بر روي صفحه ريموت تصويري ، دربهاي 

سيستم دزدگير فعال مي شود .

I

 339F
939F
909F

 Gold
 110A
 Gold
110AS

�/0ثانيه
غيرفعال شدن 
سيستم دزدگير 
Disarming

نمايان  و  پي  در  پي  آژير  با دو تك  اين حالت دزدگير  در 
شدن عالمت       برروي صفحه ريموت تصويري ، دربهاي 

اتومبيل را باز و سيستم دزدگير غيرفعال مي شود .

II909F
 Gold
110 AS

 2ثانيه

استارت از راه 
دور

Auto start

ريموت  توسط   ، دور  راه  از  شما  اتومبيل  موتور  حالت  اين  در 
استارت مي زند . البته با توجه به اينكه سيستم استارتر از راه دور 

رزرو شده باشد. 
»نحوه رزرو استارتر: بعد از نصب كامل سيستم ، داخل اتومبيل 
را  موتور  سپس  بنديم،  مي  را  اتومبيل  دربهاي  تمام  و  نشسته 
روشن ميكنيم بعد از چند ثانيه سوئيچ را بسته ولي موتور خاموش 
نمي شود و سوئيچ را در مي آوريم و سپس درب اتومبيل را باز 
و پياده مي شويم در نهايت درب اتومبيل را مي بنديم . با بسته 
عملكرد  اين  به  خاموش مي شود.  اتومبيل  موتور   ، درب  شدن 
اصطالحًا رزرو استارتر مي گويند. توجه فرمائيد كه اگر بعد از رزرو 
دوباره يكي از دربهاي اتومبيل باز و بسته شود ، سيستم حفاظتي 
با اين احتمال كه شايد اتومبيل در وضعيت دنده ، قرار داده شده 
باشد. برنامه رزرو استارتر را حذف مي كند تا از خطرهاي احتمالي 

جلوگيري شود . 
سيستم  از  تند  سرباالئيهاي  و  سراشيبي  در   ، است  بهتر  توجه: 

استارتر از راه دور استفاده نشود . 
در مدل 909 مدت زمان روشن بودن موتور توسط ريموت را مي 
  Gold110ASتوان بين 5 الي 45 دقيقه انتخاب نمود و در مدل
مي توان مدت زمان روشن بودن موتور را بين 5 الي 25 دقيقه 

انتخاب نمود، به جدول نرم افزاري شماره2 مراجعه شود
براي خاموش کردن اتومبيل در اين حالت نگهداشتن کليد شماره 

II به مدت 2 ثانيه موتور را خاموش خواهد کرد.

II
909F

 Gold
110 AS

2ثانيه

خاموش کردن 
موتور بعد 

از استارتر با 
ريموت

به  بنا  ها  ريموت  توسط  اتومبيل  موتور  شدن  روشن  از  بعد  اگر 
توانيد  مي  کنيد،  خاموش  را  اتومبيل  موتور  خواهيد  مي  دلخواه 

نماييد.  استفاده  کردن  خاموش  II براي  کليد شماره  از همان 
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 شماره 
كليد

مدل 
دستگاه

مدت زمان 
فشاردادن 

كليدها
توضيحاتنام برنامه

III

339F
939F
909F

 Gold
110 A
 Gold
110 AS

 2 ثانيه
صندوق عقب 
بازکن از راه 

دور

سيم  توان  مي  باشد  برقي  پمپ  به  مجهز  عقب  صندوق  اگر 
و  Gold110 A و   909Fو  939Fمدلهاي پران  صندوق 

Gold110AS را به صورت مستقيم و 339F را با رله به 
نمود. متصل  پران  صندوق  پمپ 

IV

339F
939F
909F

 Gold
110 A
 Gold
110 AS

اعالم وضعيت0/5ثانيه
Qvery

شما مي توانيد وضعيت اتومبيل خود را با توجه به نوع و تعداد آالرم 
مورد  زير  داده شده  رفتارهاي شرح  آژير طبق  و  ريموت تصويري 

تشخيص قرار دهيد.
�- اگر آژير اتومبيل يك تك آژير زد و ملودي ريموت 3 بار بيب 
بودن  باز  بدون   ، دزدگير  سيستم  بودن  فعال  دهنده  نشان   ، كرد 

سوئيچ اتومبيل.
2- اگر آژير اتومبيل تك آژير زد و ملودي ريموت 2 بار صداي بيب 
كرد، نشان دهنده غير فعال بودن سيستم دزدگير، اما بدون بازبودن 

سوئيچ اتومبيل . 
3- اگر آژير اتومبيل 3 تك آژير زد و ملودي ريموت 3 بار صداي 
)بيب ، بيب( كرد نشان دهنده فعال بودن سيستم دزدگير، اما بدون 

بازبودن سوئيچ اتومبيل 
4- اگر آژير اتومبيل 4 تك آژير زد و ملودي ريموت 2 بار صداي 
) بيب ، بيب( كرد نشان دهنده غيرفعال بودن سيستم دزدگير ، با 

بازبودن سوئيچ اتومبيل 
بر  ثانيه اي ريموت عالوه  در مدلهاي909F و939F فشار 0/5 
موارد باال دماي داخلي اتومبيل به دو واحد درجه سانتي گراد و درجه 
فارنهايت و براي مرتبه دوم زدن کليد IV  0/5 ثانيه ولتاژ باطري 

اتومبيل را نمايش مي دهد.
 IV کليد  باال زدن  موارد  بر  110ASعالوه  و   110Aدر مدلهاي
براي بار سوم 0/5 ثانيه ولتاژ باطري ريموت به صورت عددي نمايش 

مي دهد.
جهت انتخاب واحد درجه حرارت به جدول تنظيم ريموت در مدل 
 110A مدلهاي  در  و   25 و  درصفحه24   939Fو  909Fهاي

و110AS به جدول تنظيم ريموت در صفحه 27 مراجعه شود.
حافظه تحريک شوک، باز شدن درب و تحريک پيجر را مي توان با 

0/5 ثانيه زدن کليد IV از روي صفحه LCD پاک کرد.

I+III

339F
939F
909F

 Gold
110 A
 Gold
110 AS

0/5ثانيه

اعزام به 
تعميرگاه يا 

کارواش
Valet Mode

عالمت                909 و   939 تصويري  ريموت  روي  بر  حالت  دراين 
.      نمايان مي شود و بر روي ريموت هاي تصويري 339F و 
110A و 110AS عالمت      نمايان مي شود با اجرا اين برنامه 
سيستم دزدگير اتومبيل از مدار خارج و سيستم قفل مركزي اتومبيل 

توسط ريموت باز و بسته مي شود.
براي حذف اين برنامه دوباره عمل انجام شده را تكرار نمائيد . 
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 شماره 
كليد

مدل 
دستگاه

مدت زمان 
فشاردادن 

كليدها
توضيحاتنام برنامه

I+III

339F
939F
909F

 Gold
110 A
 Gold
110 AS

2 ثانيه
خارج نمودن 
شوک سنسور
 Sensor
by Pass

اين حالت بر روي ريموت تصويري عالمت       نمايان مي  در 
شود  که نشان دهنده حذف شدن عملکرد شوک سنسور در سيستم 
وارد شود  اي  اتومبيل ضربه  به  اگر  که  نحو  اين  به  است  دزدگير 
سيستم آالرم آژير فعال نمي شود اما اگر هر يک از دربهاي اتومبيل 

باز شود سيستم آالرم آژير فعال مي شود.

I+IV

939F
909F

 Gold
110 A
 Gold
110 AS

0/5ثانيه
برنامه قفل 

کودک 
IGN.LK

با فعال شدن اين برنامه بر روي ريموت هاي939 و909 عالمت                    
و   و بر روي ريموت هاي110Aو110ASعالمت      نمايان 
ميشود، پس از روشن شدن با اولين پدال ترمز دربها قفل ميشود 
و با خاموش کردن اتومبيل دربها باز ميشود )در صورتيکه سيم 
پدال ترمز در اين مدلها و در مدلهاي استارتر سيم پدال ترمز و 

حسگر متصل شده باشد(
در مدل 339F قفل کودک به صورت نرم افزاري فعال است و به 
صورت نرم افزاري هم غيرفعال مي گردد و با کليدهاي ريموت 
قابل حذف و اضافه نمي باشد، در مدل339F ،30 ثانيه بعد از 

روشن شدن اتومبيل قفل کودک عمل مي کند.

II +III

339F
939F
909F

 Gold
110 A
 Gold
110 AS

0/5ثانيه

اتوماتيک 
فعال شدن 

دزدگير
Passive

و909  تصويري939  هاي  ريموت  روي  بر  حالت  دراين 
110AS 110 وA عالمت        و بر روي ريموت هاي339 و

عالمت        نمايان شده، با فعال شدن اين برنامه سيستم دزدگير در 
مدلهاي909 و110AS اگر اتومبيل روشن باشد، به محض بستن 
سوئيچ که به حالت رزرو استارتر مي رود با بستن آخرين درب هم 
اتومبيل خاموش شده و هم تمامي دربها بسته شده و دزدگير فعال 
مي شود و در مدلهاي339 ،939 و 110Aبا بسته شدن آخرين 

درب بعد از 30 ثانيه دزدگير فعال شده و دربها را قفل مي کند.

II+IV

339F
939F
909F

 Gold
110 A
 Gold
110 AS

2 ثانيه

فعال و 
غيرفعال شدن 

اتوماتيک
Auto

در اين برنامه ، سيستم حفاظتي اتومبيل ، بدون فشار دادن کليد 
ريموت ، در فاصله حدود 10 متري با نزديك شدن ريموت به 
اتومبيل  قفل مركزي باز و سيستم دزدگير غير فعال ، و با دور 
شدن ريموت از شعاع امواج اطراف اتومبيل ، قفل مركزي بسته و 
سيستم دزدگير فعال مي شود، در اين حالت بر روي ريموت هاي 
 110AS،، 339 939 و909 عالمت        و بر روي ريموت هاي

110A عالمت        نمايان مي شود.
در مدلهاي 110Aو 110ASگزينه AUTO 3 حالت دارد

AUTO-1 در اين حالت AUTO فعال شده است
بوده،  تر  قوي   AUTO 1 حالت  به  نسبت  حالت  اين   AUTO-2
دستگاه هر 1/5 ثانيه، نزديک و دور شدن ريموت به اتومبيل را 

چک مي کند
AUTO-3 از حالت AUTO 2 قوي تر بوده و هر 0/5 ثانيه نزديک 

شدن و دور شدن ريموت به اتومبيل را چک مي کند.
بيشتري  مقدار  ريموت  اتوماتيک،  بودن  فعال  حالت  در  توجه: 

باطري مصرف مي کند.

DRIVE
LOCK

مراحل کاربردی ريموت های تصويري ماجيکار
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 شماره 
كليد

مدل 
دستگاه

مدت زمان 
فشاردادن 

كليدها
توضيحاتنام برنامه

III +IV
909F

 Gold
110 AS

0/5ثانيه

خنک 
کردن موتور 

اتومبيل
Turbo

در اين حالت بعد از خاموش کردن سوئيچ و بستن آخرين درب 
موتور اتومبيل خاموش نمي شود و موتور در جا روشن مي ماند. 
دقيقه در909به  تنظيم در110AS( و2  قابل  دقيقه  )1تا2  مدت 
صورت اتوماتيک خاموش مي شود، دليل اجراي اين برنامه اين 
است که موتور اتومبيل پس از طي مسافتهاي طوالني مدت، به 
صورت درجا روشن بماند تا خنک شود، در زمان فعال بودن اين 
برنامه روي LCD ريموت909 عالمت        و رويLCD ريموت 

110ASعالمت      نمايان مي شود. 

II +IV
909F

 Gold
110 AS

0/5ثانيه

استارتر زدن 
24 ساعته
 Timer
START

در اين حالت بر روي ريموت 909 عبارت          و بر روي ريموت 
110AS عبارت TIMER نمايان ميشود و با فعال شدن اين برنامه 
اتومبيل در هر 24  استارتر  در زمان و ساعت دلخواه شما سيستم 
ساعت يکبار موتور اتومبيل را روشن کرده و در مدل 909 موتور 
15 دقيقه و در 110AS به مدت 10 دقيقه روشن مي ماند و پس از 
شارژ باطري اتومبيل موتور خاموش مي شود. از اين برنامه مي توان 

هنگام استفاده نکردن اتومبيل طي زمانهاي طوالني بهره برد.
و   909 هاي  ريموت  دهي  برنامه  جدول  به  ساعت  تنظيم  براي 

110AS مراجعه شود. 

IV909F
939Fماشين يابي2 ثانيه

Panic

در اين عملکرد شما مي توانيد اتومبيل خود را با توجه به صداي آژير 
و فالشر زدن سيستم دزدگير ، در مكانهاي شلوغ و يا تاريك پيدا کنيد. 
همچنين جهت دور كردن افراد مزاحم در اطراف اتومبيل نيز استفاده 

نمائيد.

IV909F
939F2 ثانيه

ضد سرقت  
Anti jack--

ing

اگر اتومبيل شما با سوئيچ باز و موتور روشن مورد سرقت واقع شود 
با توجه به آنتن دهي سيستم دزدگير با برنامه آنتي جكينگ، موتور 
اتومبيلتان بعد از 30 ثانيه خاموش مي شود و همراه با صداي آژير 
دربها قفل مي شوند ، براي غير فعال کردن اين حالت بعد از خاموش 

شدن اتومبيل مي توانيد کليد شماره I را 0/5 ثانيه فشار دهيد.
در صورت نصب شدن رله قطع برق ضد سرقت عمل خواهد کرد.

IV

339F
 Gold
110 A
 Gold
110 AS

2 ثانيه

قفل کردن 
صفحه کليد 

ريموت 
تصويري
Hold

اثر  در  تا  شده  قفل  تصويري  ريموت  کليدهاي  حالت  اين  در 
برخورد اتفاقي انگشتان با ريموت کليدها عمل نکند، در صورت 
فشرده شدن کليدهاي ريموت، در اين حالت عبارت          روي

  IV نمايان مي شود، براي غيرفعال کردن اين حالت کليد LCD
را 2 ثانيه نگهداشته تا غيرفعال شود، زمانيکه ريموت قفل است 

کنار عدد ساعت عالمتH ديده مي شود.

مراحل کاربردی ريموت های تصويري ماجيکار
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 شماره 
كليد

مدل 
دستگاه

مدت زمان 
فشاردادن 

كليدها
توضيحاتنام برنامه

IV

339F
 Gold
110 A
 Gold
110 AS

4 ثانيه
ضد سرقت  
Anti jack--

ing

اگر اتومبيل شما با سوئيچ باز و موتور روشن مورد سرقت واقع شود 
با توجه به آنتن دهي سيستم دزدگير با برنامه آنتي جكينگ، موتور 
اتومبيلتان بعد از 30 ثانيه خاموش مي شود و همراه با صداي آژير 
دربها قفل مي شوند ، براي غير فعال کردن اين حالت بعد از خاموش 

شدن اتومبيل مي توانيد کليد شماره I را 0/5 ثانيه فشار دهيد.
در صورت نصب شدن رله قطع برق ضد سرقت عمل خواهد کرد.

I+II

339F
939F
909F

 Gold
110 A
 Gold
110 AS

0/5ثانيه
بي صدا و با 
صداي آژير

Mute

اگر تصوير       آژير بر روي ريموت تصويري نمايان شود سيستم 
دزدگير با صداي آژير فعال و غيرفعال مي شود، اما اگر تصوير 
آژير بر روي ريموت تصويري نمايش داده نشود، سيستم دزدگير 
بدون صداي آژير فعال و غيرفعال مي شود، براي حذف اين حالت 

دوباره عمل انجام شده را تکرار نماييد.

III

339F
 Gold
110 A
 Gold
110 AS

0/5ثانيه 
2 بار پي 

در پي

روشن شدن 
LCD چراغ

ريموت

درپي چراغ  پي  به صورت   III کليد  زدن  بار  دو  با  حالت  اين  در 
LCD ريموت به مدت 10 ثانيه روشن مي شود. 

IV

 Gold
110 A
 Gold
110 AS

0/5ثانيه 
2 بار پي 

در پي

تايمر 
پارکينگ

در اين حالت مدت زمان پارک کردن در پارکينگ روي LCD به 
صورت متناوب با ساعت شمار نمايش داده مي شود

II
339F
939F
909F

0/5ثانيه
خروجي 
شماره 1
Aux 1

خروجي شماره 1، در اين حالت به مدت 0/5 ثانيه فعال شده که 
خروجي آن منفي 250 ميلي آمپر مي باشد که زمان آن قابل افزايش 

مي باشد. طبق جدول برنامه دهي شماره 2

III
339F
939F
909F

0/5ثانيه
خروجي 
شماره 2
Aux 2

خروجي شماره 2، در اين حالت به مدت 0/5 ثانيه فعال شده که 
خروجي آن منفي 250 ميلي آمپر مي باشد که زمان آن قابل افزايش 

مي باشد. طبق جدول برنامه دهي شماره 2

III+IV

 Gold
110 A
 Gold
110 AS

2 ثانيه

روشن و 
خاموش 

کردن
Aux 2
 Aux 1
on/of

در اين حالت روي LCD ريموت کنار نمودار باتري عبارت      
نمايان شده آنگاه مي توان با فشار 0/5 ثانيه II خروجي 1 و فشار 
0/5 ثانيه III خروجي 2 را فعال کرده که مدت زمان خروجي ها 

طبق جدول شماره 2 برنامه ريزي قابل تنظيم مي باشد.

I Gold
110 AS2 ثانيه

تمديد زمان 
روشن بودن 

اتومبيل

در اين حالت زمانيکه اتومبيل را با ريموت از راه دور روشن مي کنيم 
مي توان در زمانيکه شمارش معکوس زمان روشن بودن اتومبيل به 
آخر مي رسد مجدداً با فشار کليد I اين زمان را مجدداً تمديد کرد. 

اين حالت را در مورد زمان Turbo هم قابل اجرا است.
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آنتن ارسال کد از طريق سوکت به Main  Unit متصل مي گردد.
و دو سيم قرمز و مشکي هم از طريق سوکت ديگري به Main Unit متصل مي گردد.

 Main  Unit درون برد اصلي
يک بوبين مکعب مستطيل قرار دارد که محفظه قسمت پالستيکي سوئيچ مي باشد که Trans ponder در آن قرار دارد و 
در مقابل بوبين گيره نگهداري سر فلزي سوئيچ واقع شده است، در شکل طريقه قرار دادن يکي از سوئيچ هاي اتومبيل نشان 
داده شده است، در صورتيکه ابعاد سوئيچ بزرگ باشد و نتوان سوئيچ را درون بوبين داخل برد به شکل باال جاسازي کرد، بايد 

Trans ponder را از درون قاب سوئيچ خارج کرده و به وسيله چسب دو طرفه در وسط بوبين جاسازي کرد.
به گونه اي Trans ponder در جايش محکم شود که از تکان نخوردن آن اطمينان حاصل نماييم.

در اتومبيلهايي که داراي سيستم ايموبليزر مي باشد اتومبيل فقط با سوئيچ هايي که داراي Trans ponder  معرفي شده 
بهECU مي توانند روشن شوند، يعني اگر صاحب اتومبيل از روي سوئيچ يک کپي بگيرد و بخواهد از طريق آن سوئيچ 
ساخته شده اتومبيل را روشن نمايد به دليل عدم وجود Trance ponder در سوئيچ يدکي ساخته شده توسط شخص اين 

قابليت را براي روشن شدن موتور نخواهد داشت.
باشند صادق  ايموباليزر مي  داراي سيستم  اتومبيلها که  نوع  اين  بر روي  استارتر هم  مورد نصب دستگاه  در  اين مسئله 

است.
براي آنکه بتوان کد سکيوريتي سوئيچ اصلي اتومبيل را براي آنتن ايموباليزر که در محيط توپي سوئيچ اتومبيل قرار دارد 

ارسال نمود تا دستگاه استارترزن بتواند اتومبيل را روشن نمايد، نياز به دستگاه Trans ponder by pass مي باشد.
اين دستگاه از Main Unit )برد اصلي( و يک سوکت تغذيه با سيم هاي مشکي و قرمز و يک آنتن ارسال کد تشکيل 

يافته است.

 Trans Ponder by Pass Module

TO ANTENNA LOOP

Black
Red برد اصلي

Main Unit
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آنتن Trans ponder يک لفافه پالستيکي شفاف دارد که سيم هاي مسي در آن ديده مي شود، اين آنتن حلقوي را به 
صورتي که در شکل نشان داده شده است دور توپي سوئيچ اتومبيل قرار مي دهيم تا کد سکيوريتي بازخواني شده از روي 

Trans ponder را به دور توپي سوئيچ که ارسال نمايد.
سيم قرمز دستگاه مرکزي Trans ponder by pass را به سيم سبز IGN دستگاه استارترزن در سوکت شماره1 

دستگاههاي 909F و 110AS متصل مي کنيم تا 12+ را از آن سيم دريافت نمايد. 

و سيم مشکي دستگاه مرکزي Trans ponder by pass را به سيم بنفش سوکت شماره 1 دستگاههاي 909F و 
110AS متصل مي نماييم، تا منفي را نيز از اين سيم دريافت نمايد

توجه: از اتصال سيم هاي مشکي و قرمز گفته شده به 12+ و GND دائم جداً خودداري شود، زيرا با اين کار سيستم 
ضد سرقت اتومبيل عماًل خنثي خواهد شد، و ديگر دستگاه by pass کار را انجام نمي دهد.

پس از آنکه سوئيچ را جاسازي کرده و آنتن by pass هم جاسازي گرديد و ثابت شد، استارتر را رزرو کرده و به وسيله 
ريموت استارتر زن را چک مي کنيم تا اتومبيل را روشن نمايد، اگر درست عمل گردد دستگاه اصلي by pass را در جايي 
پشت صفحه کيلومتر و جايي ديگر که به دور از دسترس باشد يعني دسترسي به آن به راحتي مقدور نباشد يا غيرممکن 

باشد قرار مي دهيم.

Trans ponder by pass آنتن
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کليدرديف
مدت زمان 
فشاردادن 

كليدها
توضيحاتعملکرد

فعال شدن0/5ثانيه1
در صورتيکه سيستم در حالت با صدا باشد با يک تک آژير و 

قفل کردن دربها سيستم فعال مي گردد.

غيرفعال شدن0/5ثانيه2
در صورتيکه سيستم در حالت با صدا باشد، با 2 تک آژير و باز 

شدن دربها سيستم غيرفعال مي گردد.

0/5ثانيه+3
بي صدا و با 
صدا کردن

در اين حالت، عملکرد کليدهاي 1 و 2 بي صدا و با صدا ميگردد.

0/5ثانيه+4
حالت اعزام به 

تعميرگاه
در اين حالت، سيستم دزدگير را مي توان غيرفعال کرد و ريموت 
فقط دربها را باز و بسته مي کند و فقط کليدهاي1و2عمل ميکند

پانيک2 ثانيه5
در زمان خاموش بودن اتومبيل مي توان با اين حالت، اتومبيل را 

با فعال شدن صداي آژير در مکانهاي شلوغ پيدا کرد.

2 ثانيه6
ضد سرقت

خاموش کردن 
موتور

در زمان روشن بودن موتور در صورت نصب رله قطع برق مي 
توان موتور اتومبيل را از راه دور خاموش کرد. خاموش کن موتور 

30 ثانيه بعد از فرمان، خاموش کن موتور را خاموش مي کند.

قفل کودک0/5ثانيه+7
با روشن شدن اتومبيل بعد از 30 ثانيه دربها قفل مي شود و با 

بسته شدن سوئيچ دربها باز مي شود.

0/5ثانيه+8
حذف و اضافه
شوک سنسور

در صورت فعال بودن اين برنامه سيستم با وارد شدن ضربه 
تحريک نخواهد شد، فقط با باز شدن دربها عمل مي کند.

صندوق پران2 ثانيه9
در صورت برقي بودن صندوق عقب مي توان و با نصب پمپ 

صندوق پران با اين عملکرد صندوق عقب را از راه دور باز کرد.

دستگاههای 660 - 661 - 662 

 MR 762 RA 1W4 RF 1W 4B  MR 520 RA 1WN
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- حالت بي صدا با يک تک فالشر، فعال و با دو تک آژير، با صدا مي شود.
- حالت اعزام به تعميرگاه با تک آژير، فعال مي گردد و با 2 تک آژير، به حالت دزدگير وارد مي شود.

- حالت قفل کودک با تک آژير فعال، مي گردد و با 2 تک آژير، غيرفعال مي گردد.
- حالت حذف شوک سنسور، با يک تک آژير، شوک سنسور حذف مي گردد و با 2 تک آژير، شوک سنسور فعال مي 

گردد.

نکات قابل توجه

�- اخطار باز بودن درب توسط فالشر زدن - در صورتيکه به هنگام ترک اتومبيل، دربي از اتومبيل شما باز باشد، سيستم با 
فالشر زدن اين باز بودن درب را به شما اعالم مي نمايد )براي حذف و اضافه به جدول نرم افزاري مراجعه شود(

2- اخطار فالشر زدن در هنگام ترمز گرفتن
اتومبيلهايي که در حال  برنامه فعال باشد، هنگام ترمز گرفتن، سيستم، فالشر مي زند، براي اخطار به  اين  در صورتيکه 

حرکت مي باشند.
3- ورود به حالت اعزام به تعميرگاه، بدون داشتن ريموت کنترل در زماني که سيستم فعال است. در صورتي که اين نرم 

افزار فعال شود وقتي که بخواهيم وارد حالت اعزام به تعميرگاه شود حتمًا بايد پين کد پسورد را وارد نماييم.

عملکردهاي اختياري که به صورت نرم افزاري قابل حذف و اضافه مي باشند

تعداد زدن 
کليدکليدکليدعملکردکليد

0/5 ثانيه4 ثانيه0/8 ثانيهتنظيم پالس خروجي قفل مرکزي1

آنتي کارجک فعالقطع استارتر فعالکاربري سيم قطع کن موتور2

فعالغير فعالاخطار باز بودن درب با فالشر زدن3

فعال شدن فالشر هنگام ترمز گرفتن4

15 ثانيه5 ثانيهغير فعالتايم تاخير در سيم الي دري5

فعالغير فعالپين کد پسورد6

جدول نرم افزاري دستگاه به شکل زير مي باشد

براي ورود به جدول نرم افزاري و تنظيم برنامه مورد نظر به شکل زير عمل مي نماييم.

�-سوئيچ را 2 پله باز کرده و يکي از دربها را باز مي کنيم
2- کليدهاي )       +       ( را 2 ثانيه نگه داشته تا يک تک آژير شنيده شود

3- بالفاصله کليد       را به تعداد رديف مورد نظر زده تا به ازاي هر بار، يک تک آژير شنيده شود
4- 5 ثانيه صبر مي کنيم تا به تعداد زده شده کليد      ، جواب آژير و فالشر داده شود

5- بعد از اتمام فالشرها، بسته به نوع انتخاب در جدول، کليدهاي       يا       يا       را 0/5 ثانيه مي زنيم
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روش تغيير پين کد کارخانه از )��( به کد مورد نظر خودتان

1- يک عدد 2 رقمي از اعداد 1 تا 6 انتخاب کنيد.
2- در حالتی که در باز است، پا را روي پدال ترمز فشار دهيد )حتمًا سيم پدال ترمز متصل شده باشد(

3- سوئيچ را 3 بار باز و بسته کنيد.
4- پس از شنيدن صداي آژير و روشن شدن فالشر براي يک ثانيه شما يک صداي تک آژي همراه با تک فالشر مشاهده 

مي کنيد.
5- در طول 5 ثانيه به تعداد پين کد انتخابي اول سوئيچ را باز و بسته کنيد، يک تک آژير همراه با تک فالشر مشاهده 

مي شود.
6- در طول 5 ثانيه دوم به تعداد عدد دوم پين کد انتخابي سوئيچ را باز و بسته کنيد، دو تک آژير به همراه 2 فالشر مشاهده 

مي شود، عمل تغيير کد کامل است.

توجه: در صورت فعال کردن نرم افزار، پين کد و تغيير کد را فراموش نکنيد.

براي ورود به جدول نرم افزاري و تنظيم برنامه مورد نظر به شکل زير عمل مي نماييم.

�-سوئيچ را 2 پله باز کرده و يکي از دربها را باز مي کنيم
2- کليدهاي )       +       ( 2 نگهداشته تا يک تک آژير شنيده شود

3- بالفاصله کليد       3 مرتبه زده تا به ازاي هر بار يک تک آژير شنيده شود.
4- بالفاصله 3 جواب آژير پي در پي جواب داده مي شود و دستگاه به حالت تنظيمات کارخانه برميگردد.

پين کد پسورد کارخانه دو عدد يک مي باشد )��( يعني زمانيکه اين نرم افزار در دستگاه فعال ميگردد، براي ورود 
به حالت اعزام به تعميرگاه زمانيکه دستگاه در حالت آژير کشيدن باشد، پس از 3 بار باز کردن سوئيچ حتمًا بايد پين کد را 

به شکل زير وارد نماييم.

�- در حالت فعال بودن سيستم سوئيچ را 3 مرتبه باز و بسته کنيد
2- يک تک آژير همراه با يک تک فالشر مشاهده مي شود

3- در طول 5 ثانيه سوئيچ را به تعداد پين کد اول که 1 ميباشد، باز و بسته کنيد، يک تک آژير همراه با تک فالشر مشاهده 
مي شود.

4- در طول 5 ثانيه دوم به تعداد رقم عدد دوم پين يعني 1 دوم سوئيچ را باز و بسته کنيد و 2 تک آژير همراه با 2 فالشر 
مشاهده مي شود، وضعيت )اعزام به تعميرگاه( فعال ميگردد.
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