


½k¹¹¨ ýo~¶ ÁIµ¹ÀHn ¾aoTÎj

RCD300



 با تشکر از حسن انتخاب شما به خاطر خرید دزدگیر ماجیکار. 

دزدگیر ماجیکار از بهترین و پیشرفته ترین سیستم هاي حفاظتی در بازار

می باشـد که با ویژگیـهاي شگـفت انگیـزي که دارد قابـل مقایـسه با دیـگر 

 سیستمهاي حفاظتی خودروها نمی باشد.

لطفا کتابچه راهنماي مصرف کننده را به دقت مطالعه نمایید تا بتوانید از

سیستم جدید ماجیکار به طور کامل استفاده کرده و لذت ببرید.
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ÏoT¹¨ R¼µÄn LCD Á»n ´G°ø bo{

Áj Âw ÏH ÁIÀ ·¼§ÄA

IÀ ¾µ¨j jo§±µø bo{

R¼µÄn ·jo¨ rnI{

IÀ Jnj ·jo¨ ®ÿ¤
IÀ Jnj ·jo¨ pIM

R¼µÄn RnITwH
n»j ½Hn pH RnITwH kÄkµU jo§±µø

·HoQ ¡»k¹Å
SÃ÷ò» ³°øH

oõi ³°øH
ON/OFF oÄrA ÁHkÅ

ON/OFF ½I¬oÃµ÷U ¾M ³HqøH
ON/OFF n¼v¹w ¥¼{

ON/OFF ¥j¼¨ ®ÿ¤
ON/OFF RnITwH oµÄIU

ON/OFF (·k{ ÏI÷Î RI¶¼UH) ¼ÃvQ
ON/OFF ¼Mn¼U oµÄIU

ON/OFF ª¹Ã¨nIQ oµÄIU
¾ÎIòH Â]»oi S²Ie
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IÀ ¾µ¨j pH ¦Ä oÀ jo§±µø

R¼µÄn LCD Á»n ´G°ø » nHj¼µº

R¼µÄn LCD Á»n ´G°ø » nHj¼µº 1
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37 k¨ ¸ÃQ jo§±µø
»nj¼i ÁoUIM ¾Ã±hU pH ÁoÃ¬¼±] S¿] oÃ¬jpj jo§±µø

¡»k¹Å Jnj ·j¼M pIM }ÃhzU jo§±µø
n¼U¼¶ ·k{ x¼¶Ii jo§±µø
ÁpIw ³o¬ }ÃhzU jo§±µø

q¶oU }ÃhzU jo§±µø
¾Moò }ÃhzU S²Ie

S¤ow kò S²Ie
»nj¼i ¦²I¶ ÂºH¼iHoÎ S²Ie

k¨ IM Jnj ·jo¨ pIM jo§±µø
ÂTwj ½kºj ÁHnHj ÁIÀ»nj¼i nj RnITwH oµÄIU »npn S²Ie
ÂTwj ½kºj ÁHnHj ÁIÀ»nj¼i nj RnITwH »npn S²Ie ¼û²

n»j ½Hn pH ·jp RnITwH }ÃhzU
 ¾Moò n¼v¹w SÃwIve ´ÃÊ¹U

_ÃG¼w pH ½jIÿTwH IM (½I¬oÃµ÷U ¾M ³HqøH) ÏI÷ÎoÃü S²Ie jo§±µø

R¼µÄn Á¼¹¶ bo{

IÀjo§±µø o«ÄjR¼µÄn Á¼¹¶ 34
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1
R¼µÄn bo{

R¼µÄn LCD Á»n ´G°ø » nHj¼µº

¼±]¼±¿Q¸ÃÄIQ LCD ´G°ø

uºI¨oÎ RILY

qÄIw

ÂUIÃ±µø ÁI¶j

·p»

-20 C~+60C

37g (oÃ\ºp ·»kM)

+2ppm/year

38.9 X 67.3 X 15.9mm

-

IÀ Â¬sÄ» » RI~hz¶
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1 R¼µÄn LCD Á»n ´G°ø » nHj¼µº

»nj¼i IM R¼µÄn óILUnH ¸ÄoiA ·j¼M qÃ¶A SÃ£Î¼¶ ½k¹Àj ·Izº

n¼U¼¶ Jnj ·k{ pIM nHkzÀ ½k¹Àj ·Izº

½I¬oÃµ÷U ¾M ³HqøH S²Ie ½k¹Àj ·Izº

R¼µÄn ôw¼U »nj¼i ·k{ ¸{»n ½k¹Àj ·Izº

IÀ Jnj ·j¼M pIM IÄ ®ÿ¤ ½k¹Àj ·Izº

»nj¼i Jnj ·k{ pIM nHkzÀ ½k¹Àj ·Izº

¡»k¹Å ·k{ pIM nHkzÀ ½k¹Àj ·Izº

o\ÃQ ·k{ ÏI÷Î ½k¹Àj ·Izº

oÃ¬jpj oõi ³°øH » nHkzÀ ½k¹Àj ·Izº

ÁnIT{¼º Rn¼~M oÃ¬jpj ÁIÀjo§±µø ¾Ã±¨ ½k¹Àj ·Izº

¾TøIw 24 oµÄIU ·j¼M ÏI÷Î ½k¹Àj ·Izº

¼Mn¼U ·j¼M ÏI÷Î ½k¹Àj ·Izº

IÀ Jnj RI¶¼UH ·k{ ®ÿ¤ ½k¹Àj ·Izº

oÄrA ·j¼M ÏI÷Î ½k¹Àj ·Izº

ÂÄI¿¹U ¾M ½oLÄ» ·j¼M ÏI÷Î ½k¹Àj ·Izº

 ¾Moò n¼v¹w ·j¼M ÏI÷Î oÃü ½k¹Àj ·Izº

ÁnHkÃM SøIw ·j¼M ÏI÷Î ½k¹Àj ·Izº

¥j¼¨ ®ÿ¤ ·j¼M ÏI÷Î ½k¹Àj ·Izº

¾ÎIòH ÁIÀ Â]»oi ·j¼M ÏI÷Î ½k¹Àj ·Izº

»nj¼i n¼U¼¶ ·j¼M ¸{»n ½k¹Àj ·Izº
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توضیحات عملکرد کلیدها

مرجع سریع1

8

 2 ثانیه

 0/5 ثانیه

 4 ثانیه

2 ثانیه

2 ثانیه

2 ثانیه

 0/5 ثانیه

 0/5 ثانیه

 0/5 ثانیه

 2 بار دکمه

 2 بار دکمه

 قفل / فعال

 باز / غیرفعال

 روشن/المپ ریموت

 تمدید تایم استارت

 پانیک

 عملیات

 ON/OFF قفل کردن ریموت 

 صندوق پران

 اعالم وضعیت

 استارت ریموت

  AUX 2 خروجی

 AUX 1خروجی

¾µ¨j

¾µ¨jعملکرد عمومی

jo§±µø

 2 ثانیه

 2 ثانیه

 2 ثانیه

 2 ثانیه

 2 ثانیه

 0/5 ثانیه

 0/5 ثانیه

 0/5 ثانیه

 0/5 ثانیه

 0/5 ثانیه

 0/5 ثانیه

µ¨j¾ عملیات

¾µ¨jعملکرد عمومی

jo§±µø

 ON/OFFآژیر

 ON/OFFاعزام به تعمیرگاه

 ON/OFFسنسور ضربه

 ON/OFF تایمر، استارت

 ON/OFF توربو

 ON/OFF تایمر پارکینگ

 ON/OFFقفل کودك

جدول نصب1 

جدول نصب 2 

 (Passive) فعال شدن اتومات

منوي ریموت



2

¾T§º

قفل کردن درب ها

 

1. فعال شدن

LEDزمانیکه  آبی رنگ بر روي سنسور چشمک می زند، در هنگام تشخیص باز شدن درب (سرقت) و ضربه می تواند به فراخواندن 

مالک خودرو اقدام کند.

2. تشخیص باز شدن درب (سرقت)

در هنگـام فعـال بودن دزدگیـر اگر دربی به زور بـاز شود، حتـی اگـر دزدگیـر در حالت بی صـدا باشـد، آژیـر و فالشـر براي 30 ثانیـه

 عمل میکنند. 

3. تشخیص ضربه

 از 15 ثـانیـه بعد از فعـال شـدن دزدگیـر، سنـسور ضربـه، ضربه را تشخیـص می دهد و در مـورد یک ضربـه، آژیـر و چـراغ ها براي

20 ثانیه عمل می کنند و سیگنال ضربه به ریموت کنترل ارسال خواهد شد.

4. فراخوانی مالک خودرو

اگر سنسـور کارکـال خودرو در هنگـام فعال بودن دزدگیـر، یک ضربـه به کارکال را تشخیـص دهـد، سیگنـال کارکـال خودرو مالـک به 

 ریموت کنترل ارسال خواهد شد.

زمانیکه درب بسته است و قفل نمی باشد، دکمه      را براي 0/5 ثانیه نگه دارید و آیکون      نمایش داده خواهد شد و دزدگیر فعال می شود.

 در هنگام رانندگی (پایین بودن ترمز دستی)، زمانی که شما دکمه      را فشار می دهید، دزدگیر فعال نمی شود.
 در هنگام استفاده از تشخیص چراغ داخلی، درب هاي خودرو می بایست بسته باشند و عملکرد قفل درب باید مورد استفاده قرار گیرد.

 هنگامی که در طول دسترسی دزدگیراز آپشن اتمام رزرو استفاده می شود، در صورتی که دکمه      براي 0/5 ثانیه فشرده شود، به همراه اتمام 
حالت رزرو استارت از راه دور، موتور خاموش خواهد شد.

 در هنگام رانندگی یا زمانی که موتور با یک سوئیـچ روشن است، دکمه      را براي 0/5 ثانیه بفشارید و دسترسی به فعـال شدن دزدگیر صورت
نخواهد گرفت.

عملکرد هر یک از دکمه ها

1
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1. غیرفعال کردن

 با توجه به تعداد چشمک ها در زمانی که درب باز می شود، وضعیت هاي زیر رخ داده است.

       >>  2 بار: در حین فعال بودن دزد گیر خطایی شناسایی نمی شود.

       >>  4 بار: در حین  فعال بودن، ضربه یا ورود زوري شناسایی شد.

2. فعال کردن مجدد 

 در حالت غیر فعـال کردن دزدگیر (باز بودن قفل درب)، در صورتی که درب ظرف 30 ثانیه باز نشود، به صورت خودکـار قفـل شده و

به حالت فعال باز می گردد. (عملکرد دائمی صرف نظر ازحالت اعزام به تعمیرگاه)

¾T§º

زمانـی که درب بستـه اسـت و عملکرد قفـل کننده درب فعـال می باشد، با فشـار دادن دکمه      براي 0/5 ثانیه، درب باز می شـود و  غیر فعـال می گردد (بدون توجه به

اینکه موتور روشن باشد.)

 هنگامی که بر اثر ضربه یا سرقت آژیر عمل می کند، دکمه هاي       یا       را فشار دهید و آژیر قطع شده و دزدگیر در حالت فعال باقی می ماند.

 دکمه را بار دیگر فشار دهید و دزدگیر غیر فعال می شود.

عملکرد هر یک از دکمه ها
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باز کردن درب ها 



2

3. حالت فراخوانی مالک خودرو(پیجر)

پس از غیر فعال کردن دزدگیر، نمایشگر تعداد فراخوان هاي خودرو را به مالک در حین فعالیت دزد گیر نشان می دهد

4 .حالت آالرم ضربه

پس از غیر فعال کردن دزدگیر، نمایشگر تعداد ضربات شناسایی شده را در حین فعالیت دزدگیر  نشان می دهد.

باز کردن درب ها 

عملکرد هر یک از دکمه ها
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    در صورتی که استارت از راه دور در هنگـام غیر فعال بودن سیستم دزدگیر به کار گرفتـه شود، درب ها قفل می شوند و دزدگیـر

فعال می شود.  

    اگر استارت از راه دور با مشکل مواجه شود، بعد از آن بصورت خودکار دو بار دیگر انجام می پذیرد.

    طبق تنظیمات اعمال شده توسط کاربر،مدت زمان روشن ماندن خودرو (10،25،3،5دقیقه)تداوم می یابد و اگر بیش از 2 ثانیه دکمه             

                 را فشار دهید، موتور خاموش خواهد شد. (در این مورد ،حالت رزرو استارت از راه دور حفظ می شود).  

   اگر پس از استارت از راه دور درب باز شود، موتور براي مدت زمان تنظیم شده از سوي کاربر همچنان روشن می ماند (10،25،3،5 

دقیقه) اما اگر ترمز دستی آزاد باشد، و سوئیچ موتور به حالت ON باشد، به حالت رانندگی تغییر می یابد.

    هنگامی که از زمان استارت از راه دور 1 دقیقه زمان باقی مانده باشد، یک سیگنال اخطار از ریموت کنترل شنیده می شود.

    هنگامی که چراغ داخلی خودرو (چراغ الدري) در حین تشخیص چراغ داخلی روشن باشد، استارت از راه دور عمل نخواهد نکرد.

    پس از غیرفعال سازي دزدگیر (باز کردن قفل درب با کنترل از راه دور) و آزاد بودن ترمز دستی، وسیله را می توان فورا به حرکت

درآورد. 

پس از تنظیم زمان پیش گرمایش، دکمه              را براي 2 ثانیه فشار دهید و موتور روشن می شود. براي خودروهایی با آپشن تشخیص پیش گرمایش (دیزلی)، پس از  

 مناسب شدن زمان پیش گرمایش براي خودرو، موتور روشن خواهد شد.

عملکرد هر یک از دکمه ها

(M 125 AS در مدل)               استارت با ریموت

2
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2عملکرد هر یک از دکمه ها

در حین کار استارت از راه دور، دکمه        را براي مدت بیش از 2 ثانیه فشار دهید و کلمه "EXTEND" نمایش داده می شود و موتور

1. عملکرد نمایشگر استارت از راه دور

اگـر به دلیـل نتایجـی همچون خارج از محدوده بودن، تایید استـارت از راه دور دریافـت نشود، زمان باقی مانده استارت از راه دور را

می توان با دکمه  ADD بررسی کرد.

عملکرد بلند مدت استارت از راه دور             (در مدل استارتی)
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1. عملکرد بلند مدت استارت از راه دور

براي مدت زمان تعیین شده روشن باقی می ماند.



صندوق پران

عملکرد هر یک از دکمه ها 2
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 .(FUNCTION STOP ONروشن کردن توقف عملکرد) ،عملکرد صندوق پران را متوقف کرد

غیرفعال نکردن، تشخیص باز بودن صندوق (آپشن)

اگر این آپشن استفاده شود، تنها پس از انتخاب آپشن تشخیص صندوق، در دسترس می باشد.

شناسایی نمی شود.

رزرو استارت از راه دور لغو خواهد شد چنان که گویی یک در باز شده است. در نتیجه چنین ناسازگاري هایی، با نصاب مشورت کنید و 

در مورد نصب این عملکرد تصمیم بگیرید.

دکمه              را بیش از 2 ثانیه فشار داده تا درب صندوق باز شود. در این زمان، اگر سیستم هشدار فعال باشد، قفل درب ها باز می شود و دزدگیر غیر فعال می شود.

   اگر آپشن " تشخیص بـاز بودن صندوق" اضافه نشود و الزم باشد تا درب صندوق براي مدت زمان طوالنـی باز بمانـد، بهتـر است که

  اگر صندوق خودرو از نوع کابلی می باشد و دکمه الکتریکی نداشته باشد، صندوق را نمی توان با کنترل از راه دور باز کرد.

   فعال نکردن تشخیص الدري صندوق (آپشن)

    براي خودروهایی که داراي جعبـه دنـده دستی می باشند، اگر در حین " تشخیـص باز بودن صنـدوق"، درب صندوق باز باشد، حالـت 

  اگر صندوق توسط کنترل از راه دور باز شده باشد، حالت فعال دزدگیر حفظ می شود اما در طی زمانی که صندوق باز می ماند، ضربـه

   از آنجا که کار کابل براي تشخیص صندوق اختیاري است، هزینه هاي اضافی وجود دارند.



اعالم وضعیت اتومبیل

2عملکرد هر یک از دکمه ها

دکمـه              را براي مدت 0/5 ثـانیه فشـار دهید و ، آژیـر و فالشر با توجه به وضعیت خودرو در حدود 1 تا 4 مرتبـه عمل می کند (می توان موقعیت خودرو، وضعیـت

آالرم و وضعیت استارت زدن موتور را چک کرد)

1. هنگام فعال سازي

   درب ها قفل هستند و شناسایی سرقت، ضربه و فراخوانی مالک خودرو صورت می گیرد.

2. هنگام غیر فعال سازي

    قفل درب ها باز می شوند و سرقت، ضربه و فراخوانی مالک خودرو شناسایی نمی شود

3. بررسی دماي داخلی خودرو

    دماي داخلی خودرو توسط  C نشان داده می شود (با این حال، دماي نمایش داده شده، دماي محلی است که سنسور قرار دارد و اگر 

سنسور دما قطع شود، کلمه’’FAIL“ نشان داده خواهد شد).

بسته به درخواست مشتري، سنسور دما را می توان با استفاده از یک کابل رابط در محل خاصی قرار داد.
4.  بررسی ولتاژ باتري خودرو

   در حین بررسی وضعیت خودرو، زمانی که دکمه             را مجدد براي 0/5 ثانیه فشار دهید، ولتاژ باتري در قالب اعداد نمایش داده

می شود. براي مثال 12.6V (ولتاژ باتري12/6ولت است).

5.  بررسی باتري ریموت کنترل

    در حین بررسی وضعیت خودرو،زمانی که دکمه           را مجدد براي 0/5 ثانیه فشار دهید،ولتاژ باتري ریموت کنترل در قالب اعدادنمایش داده می شود.

 دکمه           را فشار دهید تا به ترتیب این موارد را مشاهده کنید: "بررسی دماي داخلی ==> بررسی ولتاژ باتري ==> بررسی باقی مانده باتري ریموت کنترل.

    این عملکرد ها باید در محدوده ارسال و دریافت سیگنال خودرو انجام شوند.

    خودروهایی که از سیستم تشخیص چراغ داخلی استفاده می کنند، حتی اگر درب بسته باشد، عملکرد وضعیت خودرو ممکن است باز بودن درب را نشان دهد. 



پانیک      4 ثانیه
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    زمانی که در حین حالت استارت از راه دور یا حالت توربو، حالت هراس(PANIC MODE) فعال می شود، استارت از راه دور خاموش 

خواهد شد.

    حتی اگر خودرو در حالت بی صدا باشد، آژیر هراس براي 1دقیقه و 30 ثانیه عمل می کنند.

1 . خاموش شدن حالت هراس (پانیک)

    براي جلوگیري از عملکرد در طول عملیات، دکمه       یا       را براي 0/5 ثانیه فشار دهید.

براي بیش از 4 ثانیه دکمه      را فشار دهید، پس از آن درب ها قفل می شوند و آژیر و فالشر براي مدت 1دقیقه و 30 ثانیه عمل می کنند.

اگر مورد تهدید واقع شدید یا در صورت ضرورت، از این دکمه به عنوان ابزارکمکی استفاده کنید. ¾T§º

عملکرد هر یک از دکمه ها 2



خاموش و روشن کردن صداي آژیر 
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1.  وضعیت صداي وسیله نقلیه: روشن شدن عالمت آژیر 

2. وضعیت بی صداي وسیله نقلیه: خاموش شدن عالمت آژیر

دکمه هاي     +     را همزمان براي 0/5 ثانیه فشار دهید تا حالت بی صدا را فعال یا غیر فعال کنید.



(VALET MODE) خاموش/ روشن کردن حالت اعزام به تعمیرگاه یا کارواش

عملکرد هر یک از دکمه ها 2
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دکمه       و دکمه           را به مدت 0/5 ثانیه فشار دهید، وضعیت کلی به حالت VALET یا برعکس تغییر می کند.

    پس از قفل کردن درب ها توسط ریموت کنترل در این حالت، اگر شما درب را با کلید باز کنید، حالت آالرم عمل نخواهد کرد.

اطمینان حاصل کنید تا از بروز هر گونه سانحه به دلیل عملیات نادرست ریموت کنترل  VALET زمانـی که خودرو را به شخـص دیگري می دهیـد، ازحالت 

جلوگیـري شود.

 

احتیاط



دکمه      و دکمه         را براي 0/5 ثانیه فشار دهید و حالت قفل شدن درب ها فعال یا غیر فعال می شود.

بر روي صفحـه نمایش ظاهـر نشود بر روي صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر شود، نشان می دهد که حالت قفل کودك فعـال می باشد و اگر عالمت DRV اگر عالمـت  DRV

نشان دهنده غیر فعال بودن این عملکرد است.

    حالت قفل کودك در این موارد کار نمی کند:

- در طول استارت از راه دور.

- زمانی که ترمز گرفته شود در حالیکه درب خودرو باز باشد.

    پس از سوار شدن، ترمز را فشار دهید و حالت قفل کودك فعال خواهد شد.

    پس از حالت قفل کودك، زمانیکه موتور خاموش می شود، حالت قفل کودك غیر فعال خواهد شد.

اگر براي 2 ثانیه دکمه هاي      و            را به طور همزمان فشار دهید، حالت تشخیص ضربه لغو می شود و در حین فعال بودن دزدگیر، ضربه تشخیص داده نمی شود.

اگر عالمت         بر روي صفحه نمایش ریموت کنترل نمایش داده شود، نشان دهنده این است که ضربه شناسایی نمی شود و اگر         بر روي صفحه ظاهر نشود، نشـان 

دهنده این است که اخطار ضربه روي صفحه نشان داده می شود.

(DRIVE LOCK) خاموش/ روشن کردن قفل کودك

2عملکرد هر یک از دکمه ها
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خاموش/ روشن سنسور ضربه  (               )



1.  حالت خاموش رزرو استارت تایمر

زمان مورد نظر رزرو استارت را در وضعیتی تنظیم کنید که زمان فعلی بر روي منوي ریموت کنترل تنظیم شده باشد، دکـمه          و      را به صورت همزمـان و براي 0/5 

ثانیه فشار دهید و حالت رزرو استارت تایمر فعال یا غیر فعال می شود.

اما یک خودرو با جعبه دنده دستی فقط زمانی عمل می کند که حالت رزرو استارت تایمر تنظیم شود.

  از آنجا که حالت 24 ساعته رزرو استارت و حالت توربو در زمان عرضه محصول به عنوان یک آپشن تنظیم نشده اند، به روش تنظیم آپشن اصلی مراجعه

کنید تا این عملکرد ها را تغییر داده و از آنها استفاده کنید.

¾T§º

 اگر در این حالت، پس از فعال کردن حالت رزرو استارت، تایمر 24 ساعته تنظیم شود، استارت از راه دور بصورت خودکار انجام می شود

و سپس استارتر از راه دور با بازه 24 ساعته انجام می شود.

عملکرد هر یک از دکمه ها 2
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خاموش/ روشن استارت تایمر



به مدت 0/5 ثانیه دکمه هاي         و         را به طور همزمان فشار دهید ، به ترتیب فعال یا غیر فعال می شود

، درب به صورت خودکار قفل می شود و بنابراین، شما باید همیشه ریموت کنترل را به همـراه داشته باشید. زمانیکه      در مورد " حالت Passive روشن"

خودرو خاموش است و شما براي مدت طوالنی در خودرو می مانید، می بایست عملکرد ذکر شده در باال را خاموش کنید.

   در وضعیت باز بودن درب، حالت Passive (اتومات فعال) کار نمی کند.

   حالت بازگردانی به حالت اولیه دزدگیر: اگر شما براي 0/5 ثانیه دکمه باز کردن قفل ریموت کنترل را فشار دهید و تا 30 ثانیه دربها را باز نکنید، این 

عملکرد به عنوان عملکرد قفل کردن درب، از حالت اتومات فعال (Passive) تمایز داده می شود. حالت بازگردانی آالرم، عملکرد مجدد قفل کردن درب ها 

در مواردي است که ریموت کنترل در جیب قرار دارد و دکمه ها به صورت تصادفی فشار داده می شوند.

احتیاط

1.  روشن شدن حالت اتومات فعال شدن  

   اگر به مدت 0/5 ثانیه دکمه هاي         و          را به طور همزمان فشار دهید، مرحله اول آپشن (Passive) حالت که به صورت خودکار 

پـس از 30 ثانیه درب هاي باز را قفل می کند، و در موارد زیر، این عملکرد صورت می گیرد.

   بسته کردن درب ها در زمانی که موتور خاموش است.

    زمانی که دزدگیر غیر فعال است.

(125 AS در مدل) مواردي که درب ها به صورت خودکار و فوري قفل می شوند

    خودرو با جعبه دنده دستی: باز و بسته کردن درب پس از تنظیم حالت رزرو استارت (در هنگام استفاده از آپشن غیرفعال بودن رزرو 

این حالت کار نمی کند)

    زمانـی که حالت توربـو روشـن است، باز و بسته کردن درب ها پس از خارج کردن کلید ( در هنگام استفاده از  آپشن غیرفعـال رزرو

 این حالت کار نمی کند)

¾T§º
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  (PASSIVE) روشن/خاموش حالت اتومات فعال



 (TURBO) روشن/ خاموش کردن تایمر توربو

عملکرد هر یک از دکمه ها 2
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    اگر شخـص پـس از پایان رانندگی سوئیچ خودرو را خارج کند، و از اتومبیل خارج شده و درب را ببندد، موتور همچنان در طول تنظیـم 

زمان حالـت توربو کار می کند اما خودروهایی که در آنها عملکرد [حالـت passive ]  روشن، تنظیم شده اسـت، درب ها بـه سرعـت قفـل 

 خواهند شد.

    هنگـامی کـه زمان عملیـات توربـو بر روي 1 دقیقـه تنظیم می شود، اگـر سوئیـچ خارج شود اما درب باز یا بستـه نشـود، موتور به همان 

میزانی که تنظیم شده روشن می ماند.

    بـه منظـور خامـوش کردن موتـور در طول حالت توربو، دکمه         را براي مدت بیش از 2 ثـانیه فشار دهید. (براي خودروهاي با جعبـه 

دنده دستی حالت رزرواستارت تایمر حفظ می شود.)

دکـمه           و دکمه          را براي مدت 0/5 ثانیه بطور همزمان فشار دهید تا حالت توربو را فعال یا غیر فعال کنید. 

اگر عالمت        بر روي صفحه نمایش ریموت کنترل نشان داده شود، نشان دهنده این اسـت که حالت توربـو فعال شده است و اگر این عالمـت        وجـود نداشتـه باشـد 

حالـت حالـتتوربـو غیر فعال می باشد.

* اگر در حین حالت توربـو درب باز شود، دزدگیر درمی یابد که راننده درب را باز کرده و اگر سوئیچ در حالت ON قرار نگیرد، موتور پس
از 20 ثانیه خاموش خواهد شد. 



 (125 AS در مدل)ON/OFFخاموش/ روشن تایمر توربو

2عملکرد هر یک از دکمه ها
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1. عملکرد چک کردن زمان توربو

   در طول حالت توربو، زمان باقیمانده استارت نمایش داده می شود

و عالمت توربو چشمک می زند.

2.  ادامه یافتن زمان توربو

     در طی حالت توربو، دکمه       را بیش از 2 ثانیه فشار دهید و کلمه EXTEND نمایش 

داده می شود و زمان توربو تمدید خواهد یافت

¾T§º

احتیاط

   حالت توربو عملکردي براي خنـک کردن موتور و توربو شارژر خودرو می باشد. از آنجا که توربو شـارژر با سرعت بسیار باالیی می چرخد، دما بسیار 

 باال است. بنابراین اگر موتور پس از رانندگی در سرعت باال به سرعـت خامـوش شود، ممکن است توربـین ذوب شود. بنابراین الزم است تا قبل از

 خاموش کردن موتوري که با سرعت باال در حال حرکت بوده است، موتور را براي مدت 2 تا 3 دقیقه خنک کرد.

Dاطمینان حاصل کنید که دنده در زمان فعال بودن توربو در حالت    (رانندگی)نباشد و تغییري در گیربکس ندهید (جز خالص).



روشن/ خاموش تایمرپارك 

عملکرد هر یک از دکمه ها 2
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1. تایمر پارك

   عملکردي است که در آن کاربران می توانند به طور دلخواه زمان پارك یا زمان رانندگی را تایید کنند.

2. نمایش تایمر پارك

    زمانی که تایمر پارك تنظیم شود: نمایشگر به طور مکرر زمان فعلی را به مدت 1 ثانیه و تایمر پارك را براي دو ثانیه به صورت متناوب

نشان می دهد.

    حداکثر زمان نمایش تایمر پارك 99 ساعت و 99 دقیقه است.

3. قطع کردن تایمر پارك

   دکمه هاي           +          به مدت 2 ثانیه و بطور همزمان فشار دهید تا حالت تایمر پارك پس از شنیدن یک صداي بیب غیرفعال شود

دکمه هاي            +           بطور همزمان به مدت 2 ثانیه فشار دهید تا حالت تایمر پارك فعال شود.



AUX1 .1(آپشن)

    به منظور کنترل خروجی AUX1،دکمه           را دوبار فشار دهید.

    با توجه به هدف می توان سان روف، چراغ، آینه جانبی و غیره 

را کنترل کرد (به استثناي دستگاه تک لمسی)

    زمانی که AUX1 عمل می کند، ریموت کنترل عملکرد 

AUX1 را نشان می دهد.

AUX2  .2(آپشن)

    به منظور کنترل خروجی AUX2دکمه           را دوبار بفشارید.

    با توجه به هدف می توان سان روف، چراغ، آینه جانبی

و غیره را کنترل کرد(به استثناي دستگاه تک لمسی)

    زمانی که AUX2  عمل می کند، ریموت کنترل عملکرد

 AUX2 را نشان می دهد.

AUX  حالت خروجی

2عملکرد هر یک از دکمه ها
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عملکرد پین کد
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این عملکـرد می تواند از طریق تنظیم یک پیـن کد اضافـی با استفاده از سوئیـچ خودرو در هنگامی که حالت ضد سرقت فعال است،حالت VALET را انجـام دهد و این در 

 صورتی است که شما آپشن 8-2 را به عنوان حالت2 "استفاده از پین کد" تنظیم کنید (مربوط به تکنسین نصب)

 ثبت پین کد (11     99 در دسترس)

حتی اگر سیستم دزدگیر در حالت فعال بودن، 5 بار سوئیچ باز و بسته شود، دزدگیر غیرفعال نمی شود و باید دو رقم پین کد طبق روش زیر اجرا شود و اگر مطابقت داشته 

باشد پس از آن دزدگیر غیرفعال شده و حالت VALET فعال می شود.

 نحوه تغییر دادن پین کد

1 . باز کردن درب و صندوق خودرو

2.  پنج مرتبه روشن/خاموش کردن "سوئـیـچ". آژیر و فالشر به مدت 1 ثانیه فعال می شود.

3.  در این زمان، روشن/خاموش کردن "سوئیچ" در 5 ثانیه به منزله  رقم اولین پین کد است (وضعیت اولیه 1). زمانی که 5 ثانیه گذشت، آژیر و چراغ یک بار عمل می کنند.

4.  مجدد، خاموش/روشن کردن دوباره "سوئیچ" طی پنج ثانیه به منزله  رقم دومین پین کد است (وضعیت اولیه1). اگر پین کد وارد شده صحیح باشد، آژیر و چراغ یک بار 

عمل خواهند کرد.

5.  در این زمان، روشن/خاموش کردن "سوئیچ" طی 5 ثانیه به منزله  رقم اولین پین کد مورد نظر است. بعد از 5 ثانیه آژیر و چراغ یک مرتبه عمل می کنند. 

6.  مجدد، خاموش/روشن کردن "سوئیچ" طی پنج ثانیه به منزله  رقم دومین پین کد مورد نظر است.بعد از 5 ثانیه آژیر و چراغ دو بار عمل می کنند تا تکمیل تنظیم پین کد 

را نشان دهند.

با استفاده از یک پین کد در حین فعال بودن دزدگیر VALET 2.  حالت 

در صورتی که دزدگیر خودرو فعال بوده و پین کد مطابقت داشته باشد،و شما همان روش ثبت پین کد(1  4) را اجرا کنید، حالت VALET به طور خودکار روشن خواهد شد.



عملکرد تشخیص باز بودن درب صندوق

عملکرد خاموش شدن موتور

عملکرد تشخیص پیش گرم سازي

عملکرد تشخیص ترمز

عملکرد دزدگیر جهت جلوگیري از تخلیه باتري خودرو

3تنظیمات و سایر عملکرد ها
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زمانی که دزدگیر به طور عادي فعال است، اگر درب به زور باز شود(سرقت)، عملکرد خاموش شدن موتور صورت می گیرد و بنابراین، روشن کردن موتور با سوئیچ و

دکمه (دکمه فشاري سیستم احتراق خودرو) ممکن نیست.

براي کارکرد روان عملکرد استارت از راه دور در طی زمستان،سیستم دزدگیر، چراغ پیش گرم سازي(براي موتورهاي دیزلی) را بر روي داشبورد خودرو تشخیص می دهد.

این عملکرد درب ها را 30 ثانیه بعد از ترمز گرفتن در هنگام رانندگی با درب بسته، قفل خواهد کرد. این عملکرد ضعف قفل کردن درب را با کلید در طی رانندگی

جبران می کند.

   زمانیکه چراغ کوچک خودرو روشن است و درب قفل است (فعال)، چراغ راهنما یک بار چشمک می زند و صداي هشدار، 7 بار "بیپ" می کند.

    این عملکرد براي خودروهاي داراي چراغ اتوماتیک وجود ندارد.

    اگر در زمان فعال بودن دزد گیر، درب صندوق به زور باز شود، آژیر و فالشر براي 30 ثانیه عمل می کنند.

    در زمان استفاده از آپشن "کلید هوشمند خاموش کردن موتور"، این عملکرد یک مبنا محسوب می شود.



حالت تشخیص ضربه
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این عملکرد زمانی عمل می کند که ضربه یا لرزشی صورت گیرد و سنسور ضربه در زمان فعال بودن دزدگیر آنها را تشخیص دهد.

ریموت کنترلخودرو

فالشر و آژیر براي 10 ثانیه عمل می کنند
لرزش/ صداي آالرم سرقت. آالرم به صورت مستمر با فاصله 4 ثانیه 

تا زمان چک شدن صدا می دهد.



این عملکرد زمانی فعال می شود که درب یا صندوق(آپشن) در زمان فعالیت دزدگیر باز می شود اما نه با ریموت کنترل.

ریموت کنترلخودرو

فالشر و آژیر براي 30 ثانیه عمل می کنند
صداي آالرم سرقت / لرزش. آالرم به صورت مستمر با 

فاصله 2 ثانیه تا زمان چک شدن صدا می دهد.

ریموت کنترل خودرو

  CAR CALL زمانی که حالت کارکال روشن است و کسی در طی دو ثانیه دو بار به کارکال ضربه می زند، ریموت کنترل لرزش/زنگ می خورد و

نمایش داده می شود (در طول فعال بودن دزدگیر عمل می کند)

LED آبی داخل خودرو در هنگام ضربه

عمل می کند

لرزش/زنگ(4 بار). آالرم به صورت مستمر با فاصله 4 ثانیه تا زمان 

چک شدن صدا می دهد.

تنظیمات و سایر عملکرد ها

حالت ضد سرقت

حالت فراخوان مالک خودرو (پیجر)

3
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عملکرد باز کردن درب با کد (ضربه)

3
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با ثبت رمز 4 رقمی(1111    9999) از طریق سنسور فراخوانی مالک خودرو (کارکال) و سپس وارد کردن رمز ثبت شده، می توان درب ها را بدون ریموت کنترل یا سوئیچ

   باز نمود.  اگر پس از یک ضربه 1/5 ثانیه بگذرد، یک ضربه به حساب می آید. براي ضربه زدن مداوم، ضربه باید به فاصله حداکثر 1/5 ثانیه از ضربه قبل زده شود.

 کنترل کنید که LED آبی رنگ بعد از اولین ضربه روشن شود.

وضعیت خودرو در مورد ثبت یا تغییر رمز

 روش ثبت رمز با کلید: غیرفعال سازي دزدگیر/باز بودن درب/ باز بودن سوئیچ در هنگام خاموشی موتور

(روشن بودن پشت آمپر) سپس مراحل 1 الی 4 در صفحه بعد را انجام دهید.
سوئیچ بازدرب بازدزدگیر غیرفعال

 اگر در طـی 30 دقیقه، رمـز 5 بار به اشتباه وارد شود، این عملکرد طی 24 ساعت آینده در دستـرس نخواهد بود.(اگر کنتـرل از راه دور طـی 24 ساعت 

مورد استفاده قرار گیرد، این عملکرد در دسترس قرار می گیرد).

 رمزهاي ناقص وارد شده، جزو رمز عبور اشتباه در نظر گرفته نمی شوند.

 ثبت تغییر رمز زمانی فراهم است که خودرو در وضعیت صحیح باشد.

 عملکرد بازکردن کد مهم است، بنابراین لطفاً پیش از استفاده، آگاهی کاملی در مورد آن داشته باشید.

1. ثبت و تغییر رمز

¾T§º
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 باز کردن درب توسط رمز زمانی که عملکرد رمز  را انجام می دهید، "این کار باید بعد از ثبت رمـز" صورت گیرد.

بعد از 1/5 ثانیه 
بعد از 1/5 ثانیه

ضربه بعدي را بزنید

با یک ضربه
چراغ آبی یک بار 

چشمک می زند

چراغ آبی به تعداد
اولین رقم رمز زده شده

چشمک میزند

بعد از تکمیل، این کار را براي دومین

سومین و چهارمین رمز تکرار کنید

   4 رقم ثبت شده باید تطابق داشته باشد تا با ضربه بر روي برچسب دربها باز شوند(در هنگام ورود) و زمانی که درب باز شد، از ریموت کنترل می بایست یک صداي

تایید کننده شنیده شود.

ثبت کردن رمز

فالشر یک بار عمل می کند و ثبت رمز کامل می شود

4

    به برچسب کارکال مالک خودرو

10 بار ضربه بزنید

    در هنگام چشمک زدن1

 سریع  چراغ قرمز

مرحله 3 را انجام دهید

2
3

5

2.  باز کردن درب توسط رمز

             به تعداد اولین رقم رمز، ضربه بزنید.

(چراغ آبی یک بار براي هر ضربه

روشن می شود)



     125AS(در مدل استارتی) حالت رزرو استارت تایمر ریموت کنترل خودرو داراي دنده دستی

تنظیمات و سایر عملکرد ها 3
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هنـگامی که در طول حالت رزرو استارت، موتور خاموش می شود، چراغ کنتـرل روي داشبورد ممکن است براي 3 ثانیه روشن بماند.(رونـد رزرو عـادي)

اگر در طول حالت رزرو استارت تایمر سوئیچ ,خارج شود، چراغ  ABS ممکن است روشن بماند و سپس چشمک بزند اما این یک عملکرد عادي می باشد.

¾T§º

پیـش از خـارج کردن سوئیـچ، دکمه            را بیش از دو ثانیـه نگه دارید و آژیر و فالشر یک بار عمل می کنند. سپس حتی هنگامی که سوئیـچ برداشته می شـود، موتـور 

روشـن می ماند. موتـور براي دو دقیقه روشن می ماند و پس از خروج راننده و بسته شدن درب خاموش می شود،حالت رزرو استـارت تایمـر پایان می یابد. زمانی که دزدگیر

فعـال می شود، تایید امکان استارت از راه دور با آیکون        نمایش داده می شود.

این روش تنها در خودروهایی استفاده می شود که رزرو خودکار غیرفعال باشد.

رزرو دستی

براي جلوگیـري از خطر استارت از راه دور خودرویی که در دنده قرار می گیرد، حالت رزرو، عملکـردي مهم و ایمـن می باشد.(براي اینکه کاربـر، خـودرو را در حالـت دنـده

 ترك نکند)

رزرو خودکار

در زمان رزرو خودکار، هنگامی که سوئیـچ پس از رانندگی خارج شود و درب ها قفل نباشند موتور همچنان روشن می ماند. موتور براي دو دقیقه کار می کند و در این زمان

اگـر درب باز و بسته شود، موتور خاموش شده و حالت رزرو استـارت تایمـر پایان می یابد. زمانی که دزدگیر فعـال می شود،تایید امکان استارت از راه دور با آیکـون

نمایش داده می شود.        



رزرو استارت خطرناك است

رزرو استارت باید در هنگام سرازیري کنسل شود زیرا ممکن است به حرکت خودرو منجر شود.

    پس از پایان رزرو استارت ، اگر باز بودن درب یا صندوق تشخیص داده شود، رزرو کنسل می شود.

    پس از رانندگی، اگر سوئیچ خارج شود، موتور روشن می ماند و طبق حالت رزرو استارت تایمر کار می کند.

در طول این مدت، با فشار دادن           براي بیش از 2 ثانیه موتور خاموش و رزرو کنسل می شود.

    براي خودروهایی که از تشخیص چراغ داخل خودرو استفاده می کنند اگر در هنگام روشن بودن چراغ

دزدگیر غیر فعال شود، رزرو استارت به طور خودکار کنسل می شود.

    اگر توقف عملکرد(STOP) روشن باشد، رزرو باید کنسل شود.

احتیاط

    اگـر این محصـول براي خودروهاي دنده معمولی تجهیز شود، بر روي کیت باید آپشن دستی لحاظ شود. از آنجـا که ما براي حـوادث غیر مترقبه ناشی از 

نصب آپشن اتوماتیک مسئولیتی نداریم، خود مشتریان باید به بررسی و بازدید نصـب مبـادرت ورزند (به صفحه 2، حالـت رزرو استـارت تایمر خودرو با

دنده دستی مراجعه کنید)

    در میان خودروهاي دنده اتوماتیک، خودروهایی که می توانند در حـالت هایی جز وضعیت P و N روشن شوند، مشتریان باید مانند وضعیت خودروهاي

دنده دستی به بررسی بپردازند.
احتیاط

لغو حالت رزرو استارت کنترل از راه دور در خودرو با جعبه دنده دستی

3تنظیمات و سایر عملکرد ها

33



تنظیم دریافت سنسور ضربه

(125AS) تشخیص استارت زدن از راه دور

تنظیمات و سایر عملکرد ها 3
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شرح خطا

استارت صورت گرفته است

کلید روشن است

درب باز است

صندوق باز است

رزرو استارت کنسل شده است
(خودروي داراي دنده دستی)

خطاي تشخیص استارت

وضعیت فالشر

یک بار

دو بار

سه بار

چهار بار

پنج بار

شش بار

اگر در خصوص استارت از راه دور مشکلی وجود داشته باشد، فالشر و آژیر 3 بار

عمل می کنند و بعد از 2 ثانیه، فالشر طبق جدول چشمک می زند.

اگر خطاي تشخیص استارت به شکل مداوم رخ دهد، براي بررسی آن به شعبه مربوطه   

یا مغازه نصب کننده آن مراجعه کنید.

تنظیم حساسیت سنسور ضربه

در صورت لزوم محل سنسور ضربه را بررسی کنید؛ حساسیت سنسور ضربه را تنظیم کنید.

   با توجه به محل، حساسیت و اندازه خودرو، تشخیص ضربه ممکن است فرق داشته باشد. 

بنابراین خود مشتري باید سنسور را براي استفاده تنظیم کند.



عملکرد حالت VALET  (اعزام به تعمیرگاه) با استفاده از یک سوئیچ

3تنظیمات و سایر عملکرد ها
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VALETعملکرد حالت  بدون ریموت کنترل و تنها با یک سوئیچ

(ACC)1  سوئیچ را وارد کنید و پله 1 را روشن کنید

2 کلید را به پله 2 (ON) و سپس به پله 1 بازگردانید.(این کار را در طی 5 ثانیه، 5 بار انجام دهید).

3  پس از " مرحله2"، فالشر یک بار عمل می کند، و پس از 3 ثانیه دوبار عمل می کند و تمامی عملکردها متوقف خواهند شد.

    خامـوش کردن حالتVALET فقط از طریق ریموت کنـترل مقدور است. (دکمه      و       را به مدت 0/5 بصورت همزمان فشار دهیدپس از آن 

آژیر و فالشر دو بار عمل می کنند).

    براي خودروهایی که از کلید هوشمند خاموش کردن موتور/ پین کد استفاده می کنند و هنگامی که حالت VALET با استفاده از یک "کلید" در 

طول حـالـت ضد سرقـت عمل می کند، رمز عبـور پین کد ثبت شده بایـد وارد شود تا حالـت VALET روشـن گردد. (پیـن کدهاي خـاص پشتیبـانی

نمی شوند.)



شرح منو ریموت
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1.  نحوه دسترسی به منو ریموت

دکمه هاي                  را به طور همزمان براي بیش از 2 ثانیه نگهدارید تا وارد حالت برنامه ریموت کنترل شوید.

2. نحوه تنظیم دکمه ها در طول منو

عملکرد(منو)
دکمه ها

تنظیم زمان فعلی

تنظیم زمان رزرو استارت

تنظیم ساعت زنگ دار

فعال سازي/غیرفعال سازي حالت ساعت زنگ دار

حالت زنگ اخبار/لرزش (ویبراتور)

فعال سازي/غیرفعال سازي حالت فراخوانی مالک خودرو (پیجر)

تنظیم ساعت

تغییر(مبنا: قطع)

تغییر(مبنا: حالت زنگ)

تغییر(مبنا: تنظیم)

تنظیم دقیقه

بازگشت به

منوي قبلی

رفتن به

منوي بعدي

3. نحوه خروج از منو

   با فشار دادن همزمان دکمه هاي                 براي بیش از 2 ثانیه، منوي تنظیم شده ذخیره می شود و حالت تنظیم پایان می یابد.

    اگر براي 30 ثانیه هیچ دکمه ایی فشرده نشود، ریموت کنترل به طور خودکار از منو خارج می شود.



شرح منو ریموت

4منوي ریموت

37

عملکرد

ساعت تنظیم زمان فعلی

دقیقه 

ساعت 

دقیقه 

ساعت 

دقیقه 

تنظیم استارتر تایمر

زمان رزرو

تنظیم زمان ساعت زنگ دار

فعال سازي/غیرفعال سازي حالت

ساعت زنگ دار

پس از تنظیم حالت زنگ ساعت، اگر زنگ در زمان مقرر عمل کند، از هر دکمه ایی می توان براي توقف زنگ اخبار یا ویبره (اگر آپشن ویبره فعال باشد) استفاده کنید.

تغییر

نحوه استفاده نحوه اجرا

فقط آیکون              چشمک می زند

در این زمان، ساعت را با دکمه      و دقیقه را با       تنظیم کنید

هاي               ،         و چشمک می زند    TMR فقط آیکون

و دقیقه را با  تنظیم کنید           در این زمان، ساعت را با دکمه 

فقط آیکون هاي             و      چشمک می زند

در این زمان، ساعت را با دکمه      و دقیقه را با       تنظیم کنید

نمایش داده می شود. تغییر از طریق دکمه  -  " Al-OFF " غیر فعال سازي

آیکون     چشمک می زند. نمایش ساعت، - فعال سازي، " Al-ON" نمایش داده می شود



شرح منو ریموت
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نحوه استفادهعملکرد نحوه اجرا

آیکون          چشمک می زند. نمایش ساعت-فعال سازي، نمایش داده می شود

زمانی که حالت لرزش روشن است، ریموت کنترل بی صدا می باشد. اما در مورد سرقت، آالرم فعال می شود و حتی در هنگام خاموشی حالت لرزش، ریموت کنترل

در موارد فراخوانی مالک، ضربه، سرقت و غیره لرزش پیدا می کند .

حالت زنگ اخبار/لرزش  (ویبره)

غیر فعال سازي،"VI-OFFF" نمایش داده می شود. تغییر با دکمه 

آیکون        چشمک میزند- فعال سازي،"RPS-ON" نمایش داده می شود.

- غیرفعال سازي،"RPS-OF "نمایش داده می شود. تغییر با دکمه 

فعال سازي/ غیر فعال سازي حالت

کارکال

زمانی که حالـت کـارکـال روشـن است، اگر به برچسـب طی دو ثانیه دو بار ضربـه وارد شود، ریمـوت لـرزش/زنـگ خواهد خورد (در هنگـام فعـال بودن عمل می کند).
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