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 RST-90ی ظتنل حفاای سریع پمراهن

  ظیوات پیص فشض سا اًتخابحالت پیص فشض کاسخاًِ ًیاص توام کاستشاى سا تِ طَس عوَهی تش آٍسدُ هی ساصد. عوَم کاستشاى ًیض تٌ

ٍسدُ ضذُ است ٍ تشای اًجام تٌظیوات پیطشفتِ تش ّای الصم تشای ساُ اًذاصی اٍلیِ آساٌّوا فقط هٌَالصم تِ رکش است دس ایي  .هی کٌٌذ

 .تِ ساٌّوای اصلی هشاجعِ ًواییذ

 تنظیم رمس کاربر:

سا  *تِ ایي هٌظَس اتتذا دکوِ سقوی تش سٍی پٌل تٌظین ضَد. 4هی تایست سهض حتوا تِ هٌظَس دستشسی اص ساُ دٍس تِ پٌل اص طشیق تلفي 

 سا تفطاسیذ.  SETسقن( سا ٍاسد کشدُ ٍ دس اًتْا دکوِ 4سا ٍاسد ًواییذ ٍ سپس سهض هَسد ًظش) 4فطاس دادُ سپس عذد

SET                   4رقمی مورد نظر 4رمس         *  

 

سیوَت سا  DISARMسا ٍاسد ًواییذ یا دکوِ (سقوی 4)سا فطشدُ ٍ سپس سهض کاستش  DISARMکشدى اتتذا دکوِ  DISARMجْت 

 تفطاسیذ.

 راهنمای سوکتها :

عذد صٍى سیوی هی تاضذ کِ پس اص فعال ساصی تِ صَست ًاهحذٍد هی تَاى تش سٍی آى اص دتکتَس ّای سیوی  2ایي هذل داسای 

 استفادُ ًوَد.)هحذٍدیت ضوا تا تَجِ تِ جشیاى دّی هٌثع تغزیِ هَسد استفادُ تعییي هی ضَد.(

 

 

 

 

 

 

LINE      ٍسٍدی سین تلفي :PHONE     خشٍجی تشای دستگاُ تلفي :SIRENٍسٍدی آطیش : 

POWER      ٍسٍدی آداپتَس :ON/OFFدکوِ خاهَش /سٍضي پٌل : 

ٍ  L2یا L1تیي کاًکتَس  NCجْت فعال کشدى دتکتَسّای سیوی هیتَاى دتکتَس هَسد ًظش سا تِ صَست   نحوه ثبت دتکتورهای سیمی:

 هاتقی عولیات ّواًٌذ ًصة دتکتَس تیسین هی تاضذ. تست. GNDپایِ

 قثل اص ًصة دتکتَسّا تْتش است ًحَُ عولکشد ّش صٍى سا دس هذّای هتفاٍت کاسی پٌل تذاًین:  مشخصات زون ها:

 

 

 

 

ARM HOME DISARM 
 وضعیت    

 نوع زون                          

 عادی - 6تا  1صٍى  غیش فعال فعال فعال

 گاص-7صٍى  فعال فعال فعال

 دٍد -8صٍى  فعال فعال فعال

 هحَطِ داخلی -9صٍى  غیش فعال غیش فعال فعال



 
 

2 

 

سا ًگِ داضتِ ٍ پٌل سا سٍضي ًواییذ ٍ تِ   CLEARجْت تاص گشداًذى پٌل تِ حالت اٍلیِ کاسخاًِ اتتذا پٌل سا خاهَش کشدُ سپس دکوِ 

 ثاًیِ صثش ًواییذ.  5هذت 

 


