
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 728راهنمای دزدگیر پارادوکس سری 

 : اتتذا کیپذ را تِ ترد ٍ ترد را تِ تراًس تِ رٍش زیر ٍصل کٌیذ-1

 ٍ از GRNاز رًگ سثس تِ  , YELاز کیپذ از رًگ زرد تِ .  ترد ٍصل شَدACدٍ سین آتی رًگ از تراًس تِ قسوت 

 . ٍصل کردُ ٍ سین آتی کیپذ آزاد هی هاًذAUX–  ٍ از رًگ هشکی تِ AUX+رًگ قرهس تِ 

 . تَق هوتذ تسًذ کِ ًشاًگر اتصال صحیح ترد ٍ کیثرد هی تاشذ2سپس دستگاُ را تِ ترق ٍصل کردُ تا -2

 .  رٍی کیپذ رٍشي تواًذ8 ٍ 4 تا TBL ٍ 1سِ دقیقِ صثر کٌیذ تا چراؽ ّای -3

  رٍی کیپذ خاهَش ًخَاّذ شذ4 تا 1تا سٌسَر تِ زًٍْا هتصل ًشَد ٍ یا زًٍْا تا هقاٍهت تستِ ًشًَذ چراؽ ّای -4

 رٍی کیپذ را یکثار تسًیذ شرٍع تِ چشوک زدى کردُ ٍ اػذاد رٍی کیپذ ًشاًگر ایرادّای هَجَد در TBLاگر -5

 :دزدگیر تِ شرح زیر هی تاشٌذ کِ تایذ تِ ترتیة ترطرف شًَذ

 . رٍشي تاشذ تیاًگر ػذم اتصال تاتری تِ ترد ٍ یا ضؼیف تَدى یا خراب تَدى تاتری هی تاشذ1اگر چراؽ  -1

  رٍشي تاشذ ترق اصلی دزدگیر قطغ هی تاشذ2اگر چراؽ  -2

  رٍشي تاشذ آشیر تِ ترد ٍصل ًیست4اگر چراؽ  -3

  رٍشي تاشذ جریاى زیاد از حذ در هذار ٍجَد دارد5اگر چراؽ  -4

  کشیذُ شذُ هثال تؼذاد سٌسَرّا زیاد استAUX رٍشي تاشذ جریاى زیاد از حذ از 6اگر چراؽ  -5

  رٍشي تاشذ ساػت دستگاُ تٌظین ًوی تاشذ8اگر چراؽ  -6

  را تسًیذ282828 ٍ سپس enterترای ٍرٍد تِ هٌَی دزدگیر جْت اًجام تٌظیوات اتتذا -6

  را تسًیذ474747 ٍ سپس enterترای هسلح یا غیر هسلح کردى دزدگیر تا کیپذ اتتذا -7



 728راهنمای دزدگیر پارادوکس سری 

 : اتتذا کیپذ را تِ ترد ٍ ترد را تِ تراًس تِ رٍش زیر ٍصل کٌیذ-1

از رًگ سثس تِ  , YELاز کیپذ از رًگ زرد تِ .  ترد ٍصل شَدACدٍ سین آتی رًگ از تراًس تِ قسوت 

GRN ِاز رًگ قرهس ت ٍ +AUX ِاز رًگ هشکی ت ٍ  –AUXٍصل کردُ ٍ سین آتی کیپذ آزاد هی هاًذ . 

 . تَق هوتذ تسًذ کِ ًشاًگر اتصال صحیح ترد ٍ کیثرد هی تاشذ2سپس دستگاُ را تِ ترق ٍصل کردُ تا -2

 .  رٍی کیپذ رٍشي تواًذ8 ٍ 4 تا TBL ٍ 1سِ دقیقِ صثر کٌیذ تا چراؽ ّای -3

 رٍی کیپذ خاهَش 4 تا 1تا سٌسَر تِ زًٍْا هتصل ًشَد ٍ یا زًٍْا تا هقاٍهت تستِ ًشًَذ چراؽ ّای -4

 ًخَاّذ شذ

 رٍی کیپذ را یکثار تسًیذ شرٍع تِ چشوک زدى کردُ ٍ اػذاد رٍی کیپذ ًشاًگر ایرادّای هَجَد TBLاگر -5

 :در دزدگیر تِ شرح زیر هی تاشٌذ کِ تایذ تِ ترتیة ترطرف شًَذ

 رٍشي تاشذ تیاًگر ػذم اتصال تاتری تِ ترد ٍ یا ضؼیف تَدى یا خراب تَدى تاتری هی 1اگر چراؽ  -1

 .تاشذ

  رٍشي تاشذ ترق اصلی دزدگیر قطغ هی تاشذ2اگر چراؽ  -2

  رٍشي تاشذ آشیر تِ ترد ٍصل ًیست4اگر چراؽ  -3

  رٍشي تاشذ جریاى زیاد از حذ در هذار ٍجَد دارد5اگر چراؽ  -4

  کشیذُ شذُ هثال تؼذاد سٌسَرّا زیاد استAUX رٍشي تاشذ جریاى زیاد از حذ از 6اگر چراؽ  -5

  رٍشي تاشذ ساػت دستگاُ تٌظین ًوی تاشذ8اگر چراؽ  -6

  را تسًیذ282828 ٍ سپس enterترای ٍرٍد تِ هٌَی دزدگیر جْت اًجام تٌظیوات اتتذا -6

  را تسًیذ474747 ٍ سپس enterترای هسلح یا غیر هسلح کردى دزدگیر تا کیپذ اتتذا -7

 






























