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یر    ایجاد   کارفرما  و  کاربر   برای  زیادی   نارضایتی  و   مزاحمت  موردبی  های الرمآ  یا  آژ
  احتمال   تا  است  شده  طراحی  نحوی  به  کالسیک  حفاظتی  سیستم  لذا   د،نکنمی

 .دنابرس حداقل به را هاآن وقوع
  مهارت   و  دقت  با  یابیعیبالزم است    ،مورددر صورت بروز آالرم بی  نادر   موارد  در 

یر   ،کارفرما  هماهنگی  با  ،یابیعیب  حین  کنیممی  توصیه  شود.  انجام   قطع   را  اصلی  آژ
  از   پس  که  نکنید  فراموش  ؛دهید  کاهش  نیز   را  کنندهتلفن  هایتلفنشماره  و  کنید
   .برگردانید اولیه حالت به را سیستم ،نقص رفع

 آالرم زمان و  مکان تشخیص :1 ۀمرحل
  با  توانیدمی اند، ز مجه Classic G1 کنندۀتلفن به که  یهای سیستم در 

  اتفاقات   گزارش   و  دستگاه  توسط  شده ارسال  های پیامک  از   استفاده
  مطلع  وقایع  ترتیب از  دقیق بطور  ،Classic G1 کنندۀتلفن  در  شدهذخیره
  کنید. تسهیل را دستگاه یابی عیب روند  و  شوید

 
گزارش روی نمایشگر تلفن  آالرم زده است.( 2و پنج دقیقه، زون  2)در نهم بهمن ماه، ساعت  کنندهنمونۀ 

  این لینک ،    G1  ویدئوی آموزش استفاده از گزارش اتفاقات   ۀ برای مشاهد
کنید  . را دنبال 

 محیطی  عواملبررسی  :2 مرحلۀ
کردن  از   بعد    محیطی   شرایط   است   الزم  داشته، مورد بی آالرم   که   زونی   پیدا

یر   عوامل  از   یک   هر   کنید.  بررسی  را   زون   آن یک  موجب   توانند می  ز   چشم   تحر
یر   و  شده یر   وقوع  زمان  از   اطالع  ،کنند  تولید  موردبی  آژ   بررسی  در   تواندمی  آژ

 : کند کمک  شما به  محیطی  عوامل  این
 شکسته شیشۀیا  باز  پنجرۀ •
 چشم به  هاخودرو  مستقیم نور  یا  خورشید  مستقیم نور  تابش  •
   محیط در  خانگی حیوانات و پرندگان   تردد •
 چشم روی   از  حشرات  عبور  •
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 چشم  دید میدان در  روشن  شومینۀ یا  بخاری  وجود •
یر   پارتیشن،   روی   نصب  )مانند   چشم  نصب   محل   بودن   لرزان •  و...(   پله  ز
  وجود   )بخاطر   G1 Classic  کنندۀتلفن  نزدیکی  در   چشم  نصب  •

 دارند  رادیویی  تشعشعات که هاییدستگاه سایر  و  کارت(سیم 
 

گر   مقوایی:  قوطی   تست     ای نتیجه  به  محیطی   عوامل   تک تک بررسی با   ا
بی  چشم   نرسیدید، آالرم  که  را  داشته،  زونی    مقوایی   قوطی  یک  با مورد 
گر   نخورد.  تکان  قوطی  که  کنید  توجه  کنید.  فعال  را  سیستم  و  بپوشانید   ا

یاد احتمال به شد، رفع مشکل  غیر   در  ؛است بوده محیطی عوامل از  ایراد ز
 . دهید انجام را  بعدی مراحل  صورت   این

 هاسنسور  و هاچشم بررسی   : 3 مرحلۀ
گر   کلی  بطور  یک  چشم  محیط،  در   حرکتی  هیچ   وجود  بدون   ا   شود، می  تحر
گر   ؛است  چشم  خود  از   ایراد  احتماالا  یک   چشم  ا   باز   آن  مدار   اما  نشده   تحر

ید   شک  چشم   بودنسالم  به  وقتی  دارد.  ایراد  چشم  آن  یعنی  است،   بهتر   دار
گر   کنید.  تعویض نو  چشم  یک با  را  آن  است   نیست   دسترستان  در   نو چشم  ا

گر   جاییهجاب  این  با  است.  ممکن  نیز   محل  در   دیگری   چشم  با  جاییهجاب   ا
گر   اما   بوده   چشم   از   ایراد  شد،  جا هجاب   نیز  خطا  دارای  زون   قبلی   زون   همان  ا
 است.  دیگر  عوامل  از  ایراد دادمی خطا

 بندی و تغذیهسیم  بررسی  :4مرحلۀ 
که   یر بیمیعوامل دیگری  کنند عبارت اند از: توانند ایجاد آژ  مورد 

یر ترمینالشل •  هابودن سیم ز
 ها در بین راهبودن سربندی سیمضعیف •
 های خیلی طوالنی سیم  •
از   • دیگری  می  AUXوسایل  تغذیه  روی  دزدگیر  و  کنند 

 اندازند بندی نویز میسیم 
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 دزدگیر استفاده نکنید. ۀ برای دربازکن برقی از تغذی 
در نوسانات  تواند  می)که    Z4 Ultraکهنگی یا خرابی باتری   •

کند.(  ق ایجاد آالرم   بر

 
 دستگاه مرکزی بررسی  : 5مرحلۀ 

بی یر  آژ گر  نشد،  ا برطرف  قبل  مراحل  انجام  با  زون  مورد  ترمینال 
گر    Z4 Ultra    ،loop  روی برد را  دار  مشکل یر بیکنید. ا چنان  هم  موردآژ

گر مشکل حل شد به احتمال قوی   وجود داشت ایراد از دستگاه است و ا
 دستگاه سالم بوده و ایراد جای دیگری است. 

سیستمد  قدیمیر  تلفنهای  فاقد  که  ،  اند  Classic G1کنندۀ  تر 
یر بی گر آژ که این دو زون   3و   2های  زوناز مورد روی یکی ا باشد، از جایی 

به   هستندبی  های المانمربوط  نیز  دارد ،  سیم  نصب    احتمال  در 
بی باشدسنسورهای  آمده  پیش  ایرادی  یموت  ر یا  با  سیم  مشکل  این   .

یست اضافهر و  سیستم  یموتکردن  ر مجدد  سنسور کردن  و  های  ها 
میبی حل  پیشگیری سیم  برای  و  اضافههنگام  ،  شود.  یموت  ر کردن 

کنید و سپس  ها  آن، ابتدا  سیمبی  سنسور  یک  رای یک لحظه  تنها ب را تحر
ید را  LRN دکمۀ  .بفشار

 

 

مراحل • تمامی  انجام  از  شده  بعد  کر  گر  ذ ا مشکل  ،  حل  به  موفق 
به   لطفاا  به    تلگرامیا    واتساپنشدید،  کالسیک  فنی  شمارۀ  پشتیبانی 

 پیام بفرستید.   09018089325
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