
دزدگیر نصب مراحل  Z4 pro 
CLASSIC Z4 Pro 

GIGACODE 64bit 

 .کبًکتزُبی آًتي، ثلٌذگْ ّ تزاًس را اس جبی خْد خبرج کٌیذ، ضبهٌِبی ًگِذارًذٍ را ثَ طزف پبییي فطبر دادٍ، هذار چبپی را اس جبی خْد خبرج کٌیذ

 .جؼجَ دستگبٍ را در هذل هٌبست ًػت کٌیذ

 .آًتي را تب ثبال ثکطیذ

 . سبًتیوتز ثب اضیبء اطزاف فبغلَ داضتَ ثبضذ30دستگبٍ هی ثبیست دذالل : تْجَ

سپس سز سین ُب را ّارد جؼجَ دستگبٍ ًوبییذ. کلیَ تجِیشات جبًجی را ًػت ًوبییذ ّهطبثك ًمطَ ضویوَ سین ثٌذی ًوبییذ . 

 .هذار چبپی را سز جبی خْد لزار دُیذ

 .دلت کٌیذ سین ثلٌذگْی داخلی در ضیبر ثبالی هذار لزار گیزد

 .دستگبٍ را هطبثك ًمطَ سیز سین ثٌذی کٌیذ

 .ثزق ضِز را ثَ تزهیٌبل تزاًس ّغل کٌیذ

سین ثبتزی را در ایي هزدلَ ّغل ًکٌیذ: تْجَ . 

 .کبًکتزُبی آًتي، ثلٌذگْی داخلی ّ تزاًس را سز جبی خْد لزار دُیذ

 .دستگبٍ ضزّع ثَ کبر هیکٌذ، کوی غجز کٌیذ تب دستگبٍ آهبدٍ استفبدٍ ضْد

 .سیوِبی ثبتزی را ثب رػبیت جِت ثبتزی ّغل کٌیذ

 .ثب هزاجؼَ ثَ ثخص تٌظیوبت، تٌظیوبت السم را اًجبم دُیذ

 .ػولکزد دستگبٍ ّ تجِیشات جبًجی را آسهبیص کٌیذ

30006172 رلوی رّی هذار چبپی را ثَ ضوبرٍ 10ضوبرٍ سزیبل  SMS ًوبییذ تب ضوبًت دستگبٍ فؼبل ضْد. 

 .در ُز سهبى ثب ارسبل هجذد ضوبرٍ سزیبل هی تْاًیذ اس تبریخ پبیبى ضوبًت هذػْل هطلغ ضْیذ

 .درة دستگبٍ را در هذل خْد لزار دادٍ ّ پیچ ُبی آى را ثجٌذیذ



 

BAT 

ایي هسیز ثَ . سیوِبی تلفي کٌٌذٍ را ًیش ثَ ایي تزهیٌبل ّغل کٌیذ. ثب دلت در رػبیت جِت، سین ُبی ثبتزی را ثَ ثبتزی ّغل کٌیذ، سین لزهش ثَ هثجت ّ سین هطکی ثَ هٌفی

 . آهپز هجِش است4یک فیْس 

AUX 

ُزگش . ایي هسیز هجِش ثَ یک فیْس ًین آهپز است. ّغل کٌیذ AUX تغذیَ کلیَ چطوِب را ثب دفع جِت ثَ طْر هْاسیجَ ُن ّغل کٌیذ، سپس ثب رػبیت جِت غذیخ ثَ تزهیٌبل

 .تغذیَ تلفي کٌٌذٍ خْدکبر را ثَ ایي تزهیٌبل ّغل ًکٌیذ تب در غْرتی کَ ثَ ُز دلیل فیْس ایي هسیز ثسْسد تلفي کٌٌذٍ اس کبر ًیفتذ

SIR 

 .ّغل کٌیذ SIR اگز اس آژیز استفبدٍ هی کٌیذ، سین ُبی اى را ثب رػبیت جِت غذیخ ثَ تزهیٌبل

SP 

سپس آًِب را ثَ تزهیٌبل ( ّات25 اُن، 8 ثلٌذگْی 2دذاکثز ).ثلٌذگُْب را ثَ طْر هْاسی ثَ ُن ّغل کٌیذ  SP ّغل کٌیذ. 

Z1 ّ Z2 ّ Z3ّ Z4 

 .فزهبى چطن ُبی ُز سّى را ثبُن سزی کٌیذ ّ ثَ تزهیٌبل سّى هزثْط ثَ آى ّغل کٌیذ

ثزای آضٌبیی ثب تفبّت سًِّب، ثَ لسوت طزس کبر هزاجؼَ ًوبییذ: ًکتَ . 

SMS(A,D) 



 .ثَ ضزح سیز ػول کٌیذ SMS اس طزیك CLASSIC Z4 ثزای فؼبل ّ غیز فؼبل کزدى

 .ّغل کٌیذ G1 در OUT2 را ثَ A تزهیٌبل

 .ّغل کٌیذ !G در OUT3 را ثَ D تزهیٌبل

 .را کٌتزل کٌیذ CLASSIC Z4 هی تْاًیذ SMS اکٌْى ثب ارسبل

را* 1234*21ثزای فؼبل کزدى سیستن   SMS کٌیذ. 

را* 1234*31ثزای غیز فؼبل کزدى سیستن   SMS کٌیذ. 

 .ثَ غْرت جذاگبًَ لبثل خزیذ استCLASSIC G1 :تْجَ

 

OUT الف: دبلت  

 .ضْد، ایي تزهیٌبل خزّجی هٌفی ثبثت هی دُذ (ARM) ُزگبٍ دستگبٍ فؼبل

 :ایي خزّجی ثزای کبرثزدُبی سیز لبثل استفبدٍ است

در ایي غْرت ُزگبٍ. ّغل کٌیذ Classic G1 در Trg4 هی تْاًیذ ایي تزهیٌبل را ثَ-1  Z4 فؼبل یب غیزفؼبل ضْد یک SMS هطخع تْسظ Classic G1 ارسبل هی ضْد. 

 ثَ ًطبًَ رّضي ثْدى دستگبٍ LED ثزای رّضي کزدى یک-2

 .کَ سّى ُبی دستگبٍ را افشایص هی دُذ Classic EXPANDER ثزای اتػبل دستگبٍ ثَ-3

 

OUT ة:دبلت  



 .در ایي دبلت ثَ هذض لطغ ثزق ضِز ایي تزهیٌبل خزّجی هٌفی ثبثت هی دُذ

 .ّغل کٌیذ !Classic G در Trg4 هی تْاًیذ ایي تزهیٌبل را ثَ

 .ارسبل هی ضْد Classic G1 تْسظ SMS در ایي غْرت ُزگبٍ ثزق ضِز لطغ یب ّغل ضْد یک

 .ُب را هی تْاى ثَ غْرت دلخْاٍ تغییز داد SMS هتي ایي

OUT ج:دبلت  

ایي فزهبى ثزای راٍ اًذاسی رلَ در ثبس کي هٌبست است. در غْرتی کَ ایي دبلت را اًتخبة کٌیذ ثب فطبر دکوَ ایي تزهیٌبل ثزای یک لذظَ خزّجی هٌفی هی دُذ . 

 . دکوَ ایي ػول ثب دکوَ اًجبم هیطْد4در ریوْت ُبی 

 .را اس ثبتزی دستگبٍ تبهیي ًکٌیذ (Actuator)ُزگش تغذیَ هگٌت ُبی در ثبس کي

 

 تٌظیوبت

 -OUT :خزّجی هٌفی

 :خزّجی هٌفی هی تْاًذثَ سَ غْرت هْرد استفبدٍ لزار گیزد

ًطبى دٌُذٍ فؼبل ثْدى سیستن (الف  

ًطبى دٌُذٍ لطغ ثزق ضِز (ة  

فزهبى در ثبسکي (ج  

 :ثزای اًتخبة ُز یک اس ایي دبلتِب ثَ رّش سیز ػول ًوبییذ

 (DISALARM) دستگبٍ را در دبلت غیز فؼبل لزار دُیذ(1

َ AUX اس سبلن ثْدى فیْس(2  .را فطبر دادٍ ًگَ داریذ LRN هطوئي ضْیذ سپس دکو

 .یکی اس ریوْت ُب را یک لذظَ فطبر دُیذ دکوَ(3



 .را رُب کٌیذ LRN دکوَ(4

 .یک ثیپ ًطبى دٌُذٍ اًتخبة دبلت الف خْاُذ ثْد

 .دّ ثیپ ًطبى دٌُذٍ اًتخبة دبلت ة خْاُذ ثْد

 .سَ ثیپ ًطبى دٌُذٍ اًتخبة دبلت ج خْاُذ ثْد

 . دبلت هْرد ًیبس را اًتخبة ًوبییذ4 تب 1ثب تکزار هزادل 

 .سبسًذٍ خزّجی را در دبلت الف لزار دادٍ است

 :ُطذار لطغ ثزق

 . سبػت لطغ ضْد، ثب یک دّرٍ آالرم ادتوبل خزاثکبری را ُطذار دُذ ایي ّیژگی غیز فؼبل است4/5دستگبٍ هیتْاًذ در دبلت فؼبل در غْرتی کَ ثزق ضِز ثیص اس 

 :ثزای فؼبل کزدى آى ثبیذ

 (DISARM)دستگبٍ را در دبلت غیز فؼبل لزار دُیذ(1

َ AUX اس سبلن ثْدى فیْس(2  .را فطبر دادٍ ًگَ داریذ LRN هطوئي ضْیذ سپس دکو

 .یکی اس ریوْتِب را یک لذظَ فطبر دُیذ دکوَ(3

 .را رُب کٌیذ LRNدکوَ(4

 .دستگبٍ ثب یک ثیپ تغییز ثزًبهَ را اػالم هیکٌذ

 ( تیپ2ثب )تکزار هزادل فْق ثزًبهَ دستگبٍ را ثَ دبلت اّلیَ ثزهیگزداًذ

 :تٌظین هذت آژیز

 . دلیموتغییز هییبثذ7 دلیمَ است ثب رّش سیز ایي سهبى ثَ 2هذت آژیز دستگبٍ 

 (DISARM).دستگبٍ را در دبلت غیز فؼبل لزار دُیذ(1

َ AUX اس سبلن ثْدى فیْس(2  .را فطبر دادٍ ًگَ داریذ LRN هطوئي ضْیذ سپس دکو

 .یکی اس ریوْتِب را یک لذظَ فطبر دُیذ  دکوَ(3

 .را رُب کٌیذ LRN دکوَ(4

 .دستگبٍ ثب یک ثیپ تغییز ثزًبهَ را اػالم هیکٌذ

 .تکزار هزادل فْق ثزًبهَ دستگبٍ را ثَ دبلت اّلیَ ثز هیگزداًذ



 ZONE 4: سبػت24َسّى 

ثزای فؼبل کزدى ایي ّیژگی ثبیذ (هفیذ است… ایي دبلت ثزای اتػبل دستگبٍ ثَ پذال اػالم خطز یب دتکتْر اػالم دزیك یب ) سبػتَ فؼبل ثبضذ 24 هی تْاًذ ثَ غْرت 4سّى  : 

 (DISARM)دستگبٍ را در دبلت غیز فؼبل لزار دُیذ(1

َ AUX اس سبلن ثْدى فیْس(2  .را فطبر دادٍ ًگَ داریذ LRN هطوئي ضْیذ سپس دکو

 .یکی اس ریوْت ُب را ثَ طْر ُوشهبى یک لذظَ فطبر دُیذ   ّ  دکوَ(3

 .را رُب کٌیذ LRNدکوَ(4

 .دستگبٍ ثب یک ثیپ تغییز ثزًبهَ را اػالم هی کٌذ

 ( ثیپ2ثب )تکزار هزادل فْق دستگبٍ را ثَ دبلت اّلیَ ثز هی گزداًذ

 CHIRP:تک آژیز

 :دستگبٍ هی تْاًذ ثَ رّضِبی سیز آژیز ثشًذ

ثلٌذگْی داخلی ّ: الف  SIREN 

ثلٌذگْی داخلی ّ: ة  SIREN ّ SP 

فمظ ثلٌذگْی داخلی: ج  

 :سبسًذٍ دستگبٍ را در دبلت الف لزار دادٍ ثزای تغییز آى هیجبیست

 (DISARM)دستگبٍ را در دبلت غیز فؼبل لزار دُیذ(1

َ AUX اس سبلن ثْدى فیْس(2  .را فطبر دادٍ ًگَ داریذ LRN هطوئي ضْیذ سپس دکو

 .یکی اس ریوْت ُب را یک لذظَ فطبر دُیذ دکوَ(3

 .را رُب کٌیذ LRN دکوَ(4

 .دستگبٍ تک آژیز ثزًبهِزیشی ضذٍ را پخص هی کٌذ

 .ثب تکزار هزادل فْق هی تْاى ُزیک اس دبالت الف، ة یب ج را اًتخبة ًوْد

 اضبفَ ّ دذف کزدى ریوْت

 اضبفَ کزدى ریوْت

 .دستگبٍ را در دبلت غیز فؼبل لزار دُیذ(1



 .را اس جبی خْد خبرج کٌیذ AUX فیْس(2

 .ریوْت جذیذ را فطبر دادٍ ًگَ داریذ  دکوَ(3

 .دستگبٍ را یک لذظَ فطبر دادٍ ًگَ داریذ LRN دکوَ(4

5)  .دستگبٍ ثب یک ثیپ اضبفَ ضذى ریوْت را اػالم هیکٌذ

 .دکوَ ریوْت را رُب کٌیذ(6

 .را در جبی خْد ًمزار دُیذ AUXفیْس(7

 . را تکزار کٌیذ6 تب 3ثزای اضبفَ کزدى ثیص اس یک ریوْت هزادل 

 . ریوْت هتفبّت را داراست16دبفظَ دستگبٍ ظزفیت 

 .یک چطوک هی سًذ LED ARM در غْرت پز ثْدى دبفظَ، فمظ

 :دذف ُوَ ریوْتِب

 .کبًکتز تزاًس ّ ثبتزی را اس دستگبٍ لطغ کٌیذ(1

 .سی ثبًیَ غجز کٌیذ(2

 .دستگبٍ را فطبر دادٍ ًگَ داریذ LRNدکوَ(3

 .کبًکتز تزاًس را ّغل کٌیذ(4

 .را رُب کٌیذ LRN پس اس چٌذ ثبًیَ دکوَ(5

 .ثبتزی را ّغل کٌیذ(6

پس اس آى ثبیذ ریوْتِبی هْجْد را . کلیَ ریوْتِب دذف ّ تٌظیوبت دستگبٍ ثَ دبلت اّلیَ ثبس هی گزدد ایي کبر ثزای هْالؼی کَ یکی اس ریوْتِب هفمْد ضذٍ هٌبست است

 .دّثبرٍ ثَ دستگبٍ ست کزد

 : LRN ضبسی

اس ایي ضبسی ثزای ثزًبهَ . در رّی رّی هذار است کَ در غْرت هفمْد ضذى ریوْتِب هی تْاى ثب فطبر آى دستگبٍ را خبهْش کزد LRN دستگبٍ هجِش ثَ یک ضبسی کْچک

 .ریشی دستگبٍ ًیش استفبدٍ هیطْد

 طزس کبر دستگبٍ

 .است کَ در اداهَ ضزح دادٍ هیطْد (PARTSET) ّ ًیوَ فؼبل (DISARM) ، غیزفؼبل(ARM) دستگبٍ دارای سَ دبلت فؼبل

 (ARM)فؼبل-1



چزاؽ. فؼبل هی ضْد (یک ثیپ طْالًی در ثلٌذگْی داخلی)ریوْت، دستگبٍ ثب یک تک آژیز  ثب فطبر دکوَ  ARM در ایي . ثَ ًطبًَ رّضي ثْدى دستگبٍ، رّضي خْاُذ ضذ

ثب فطبر هجذد ایي دکوَ ریوْت، آژیز اضطزاری ثَ غْرت لذظِبی فؼبل هیطْد. دبلت ُوَ سًِّب فؼبل خْاٌُذ ضْد . 

 (DISARM)غیز فؼبل-2

ثب فطبر دکوَ . اگز در ٌُگبم فؼبل ثْدى، دستگبٍ آالرم داضتَ ثبضذ، ثب یک تک آژیز اضبفَ ایي هْضْع را اػالم هیکٌذ. ریوْت، دستگبٍ ثب دّ تک آژیز غیز فؼبل هیطْد

در ایي دبلت ثب فطبر دکوَ.  سبػتغ ثبضذ در غْرت تذزیک آى، دستگبٍ یک ثبر آالرم هیذُذ24 در ّضؼیت 4در دبلت غیز فؼبل اگز سّى  ریوْت، آالرم لطغ هی ضْد  

ثزای فؼبل ضذى آى سّى کبفی است دستگبٍ یک ثبر فؼبل ّ غیز فؼبل ضْد. ّ آى سّى ًیش غیز فؼبل هیطْد . 

 (PARTSET)ًیوَ فؼبل-3

 سبػتَ 24 در دبلت 4اگز سّى .  فؼبل خْاُذ ثْد2 ّ 1در ایي دبلت فمظ سّى . ًیوَ فؼبل هیطْد (فمظ اس ثلٌذگْی داخلی)ریوْت، دستگبٍ ثب یک ثیپ کْتبٍ  ثب فطبر دکوَ

در ایي دبلت چزاؽ. ثبضذ در ایي ّضؼیت ًیش فؼبل خْاُذ ثْد  ARM ثَ غْرت چطوک سى در خْاُذ آهذ. 

 CHIME دیٌگ داًگ

1سّى  (Z1) استفبدٍ کٌٌذٍ هیتْاًذ ُز سهبى کَ ثخْاُذ ایي ّیژگی . در ایي غْرت ثب تذزیک ایي سّى، دستگبٍ یک دیٌگ داًگ پخص هیکٌذ. هیتْاًذدارای دیٌگ داًگ ثبضذ

 :را فؼبل یب غیز فؼبل کٌذ، کبفی است

 (DISARM)دستگبٍ را در دبلت غیز فؼبل لزار دُیذ(1

 .یکی اس ریوْتِب را ثَ طْر ُوشهبى یک لذظَ فطبر دُیذ ّ دکوَ(2

 .خْاُذ ثْد CHIME ّ پخص دّ داًگ ًطبى دٌُذٍ غیز فؼبل ضذى CHIME پخص یک دیٌگ داًگ ًطبى دٌُذٍ فؼبل ضذى(3

 چزاؽ ُبی دستگبٍ

POWER : رّضي ثْدى ایي چزاؽ ًطبى دٌُذٍ ّغل ثْدى ثزق ضِز است. 

ARM : در دبلت غیز فؼبل (DISARM) ایي چزاؽ خبهْش است. 

 .ایي چزاؽ رّضي است (ARM)در دبلت فؼبل

 .ایي چزاؽ چطوک سى است (PART SET) در دبلت ًیوَ فؼبل

ALARM پس اس پبیبى هذتآژیز یب غیز فؼبل ضذى دستگبٍ، ایي چزاؽ ثَ غْرت چطوک سى در هیآیذ تب ّلْع آالرم را ثَ . در ٌُگبم فؼبل ضذى آژیز ایي چزاؽ رّضي هیطْد

 .اطالع استفبدٍ کٌٌذٍ ثزسبًذ

ZONE 1 : در دبلت غیز فؼبل (DISARM)  َچزاؽ سّى هزثْط ثَ آى رّضي هیطْد ّ ثب رفغ تذزیک، چزاؽ خبهْش هیطْد (ثبس ضذى هذار آى)ثب تذزیک ُز هٌطم . 

دتی ثب غیز فؼبل ضذى دستگبٍ ًیش ایي چزاؽ رّضي هیوبًذ تب هسیز . اهب در ٌُگبم فؼبل ثْدى دستگبٍ، در غْرت تذزیک ُز سّى، چزاؽ آى رّضي ضذٍ ّ رّضي هیوبًذ

در ایي دبلت چزاؽ).تذزیک را هطخع کٌذ  ALARM ثزای پبک ضذى دبفظَ آالرم کبفی است دستگبٍ یک ثبر رّضي ّ خبهْش ضْد (چطوک سى است . 

فؼبل .  تک آژیز سد، پیص اس رّضي کزدى هجذد دستگبٍ هی تْاًیذ اس رّی چزاغِبی دستگبٍ، هٌطمَ تذزیک ضذٍ را هطخع ًوبییذ3ُز گبٍ دستگبٍ در ٌُگبم غیز فؼبل ضذى 

 .کزدى هجذد دستگبٍ، دبفظَ آالرم را پبک کٌذ



 اهکبًبت ّیژٍ

 WIRELESS سًِّبی ثی سین

 .ایي سًِّب ثزای ارتجبط هستمین دستگبٍ ثب هگٌت یب چطن ثی سین طزادی ضذٍ است

 . ًوبیص دادٍ هیطْد3 یب 2تذزیک ضذى ایي سّى تْسظ چزاؽ سًِّب 

 .هی تْاى ُوشهبى رّی ایي سًِّب اس چطن ثی سین ّ یب ثب سین استفبدٍ کزد

 :دفبظت هضبػف

ایي ّیژگی ثزای همبثلَ ثب ایجبد اتػبل در سین کطی هفیذ است. ثسْسد، دستگبٍ آالرم خْاُذ داد AUX در دبلت فؼبل اگز فیْس . 

در غْرتی کَ ثَ هذض رّضي کزدى، دستگبٍ آژیز هیشًذ،سبلن ثْدى فیْس: تْضیخ  AUX ُزگش اس سین ثجبی فیْس استفبدٍ ًکٌیذ)را ثزرسی کٌیذ  ) 

 :ُطذار لطغ ثزق

ثزای فؼبل کزدى ایي ّیژگی ثَ ثخص تٌظیوبت هزاجؼَ کٌیذ. سبػت لطغ ضْد، دستگبٍ آالرم خْاُذ داد5/4در ٌُگبم فؼبل ثْدى دستگبٍ اگز ثزق ضِز ثَ طْر پیْستَ ثیص اس  . 

 :آلفب سْئیچ

را اس ّسظ ثچیٌیذ ّ دّ سز آى را ثَ آلفب  ALPHA SW اگز هبیل ثَ استفبدٍ اس آلفب سْئیچ ثزای خبهْش کزدى دستگبٍ در ضزایظ خبظ ُستیذ، هی تْاًیذ سین هتػل ثَ کبًکتز

ثزای ایي کبر اثتذا ثبیذ کبًکتز را اس جبی خْد خبرج کٌیذ. سْئیچ کٌیذ . 

 .سوت چپ جؼجَ ضیبر هٌبست ثزای ًػت آلفب سْئیچ ّجْددارد

 .در ٌُگبم خبهْش ثْدى آلفب سْئیچ، دستگبٍ ثَ طْر کبهل غیز فؼبل خْاُذ ثْد

 دذف خْدکبر سّى

ُز سهبى کِآى سّى ثستَ ضْد، دّثبرٍ ثَ هذار ثبس هیگزدد. سًذ ّ سپس آى سّى را اس هذار خبرج هیکٌذ  دّرٍ آژیز هی2اگز یکی اس سًِّب ثبس ثوبًذ، دستگبٍ ثزای آى  . 

 .ثبس ّ ثستَ ضذى سّى هیتْاًذ ثَ دفؼبت هْجت آالرم ضْد

 


