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CN1 

 + ولت دائم سوئیچ اتومبیل12یم قرمزمتصل شود به س -

 + ولت دائم سوئیچ اتومبیل12سیم قرمز/سبز متصل شود به  -

از آنها و سیم  سیم قرمز به یکی دائم می باشد ورودی برق 2توجه: در صورتیکه سوئیچ اتومبیل دارای 

ین ی باشد امقرمز /سبز به سیم دیگر متصل میگردد و در صورتیکه ورودی سوئیچ دارای یک برق دائم 

 شده و به آن تک سیم متصل گردد.دو سیم با هم یکی 

 سیم سفید/ مشکی به سیم پله اول سوئیچ متصل گردد. -

 بخاری وکولر می باشد متصل گردد.سیم سفید به سیم پله دوم سوئیچ که مربوط به  -

 وئل اتومبیل  می باشد  متصل گردد.ک به سیم سبز به سیم پله دوم سوئیچ که مربوط -

 به سیم استارت اتومبیل متصل گردد.سیم زرد  -

 

CN2 
یم به مثبت سسیم قرمز/ سفید :در صورتیکه راهنمایی های اتومبیل با فرمان مثبت عمل می کند این  -

اهنما فرمان ردائم متصل گردد تا خروجی دو سیم بنفش در همین سوکت مثبت شود و در صورتیکه 

 منفی باشد سیم قرمز/سفید به منفی متصل گردد.

 سیم مشکی: اتصال بدنه  -

 بدنه سیم مشکی: اتصال به -

 راهنمای اتومبیلسیم  سیم بنفش: متصل شود به  -

 سیم راهنمای اتومبیل  به سیم بنفش: متصل شود -

صندق پران مثبت باشد  خروجیران در صورتیکه بخواهیم پسیم طوسی/ سفید: سیم ورودی صندوق  -

د این باش منفیباید این سیم به مثبت دائم متصل گردد و در صورتیکه بخواهیم خروجی صندوق پران 

 سیستم باید به منفی متصل گردد.

یل متصل سیم طوسی:سیم خروجی صندوق پران یا به پمپ صندوق پران  و یا به فرمان آن در اتومب -

 گردد.

 گردد. سیم قهوه ای: سیم خروجی آژیر در صورتیکه آژیر نصب شود این سیم به مثبت آژیر متصل -



CN3 )سوکت قفل مرکزی می باشد( 

 مدل های دیگر ماجیکار عمل می شود  همانند

CN4 
دور خاموش  مبیل را از راهسیم آبی :سیم قطع کن موتور در صورتیکه بخواهیم به وسیله ریموت اتو -

ی رله قطع نماییم در صورتیکه اتومبیل ) در حالت روشن بودن سرقت شود( این این سیم به سیم آب

 برق متصل خواهد شد.

 متصل شود. دینام و یا سیم فشنگی روغن اتومبیلسیم زرد / مشکی: سیم حسگر استارت حتما به سیم  -

 سیم قرمز/ مشکی: این سیم به سیم کلید الدری منفی اتومبیل متصل شود. -

 سیم قرمز: این سیم به سیم کلید الدری مثبت اتومبیل متصل شود. -

ئم متصل اتومبیل هایی منفی است  این سیم به منفی دا ACCدر صورتیکه  فرمان  سیم سفید/مشکی: -

 ل های  داخل کشور وجود ندارد.می شود.در اتومبی

 + دائم متصل می گردد.12سیم سفید: )این سیم به  -

ک سیم نارنجی/ مشکلی: )سیم اخطار روشن ماندن چراغهای کوچک( در صورتیکه چراغهای کوچ -

   یموت ی اخطار روشن ماندن چراغهای کوچک بر روی راتومبیل با فرمان منفی روشن می شود برا

2w  چراغهای کوچک متصل شود. منفیاین سیم باید به فرمان 

یل با ( در صورتیکه چراغهای کوچک اتومبسیم اخطار روشن ماندن چراغهای کوچک)سیم نارنجی:  -

م به این سی2wفرمان مثبت روشن می شود برای اخطار روشن ماندن چراغهای کوچک بر روی ریموت 

  فرمان مثبت چراغهای کوچک متصل شود.

 سیم طوسی/ مشکی: این سیم به کلید الدری صندوق عقب متصل می شود. -

 سیم قهوه ای / مشکی: این سیم به کلید الدری در موتور متصل شود. -

عقب  stopروشن شدن چراغ  مثبت ترمز اتومبیل که فرمانپدال سیم مشکی/ سفید: این سیم به سیم  -

 اتومبیل را ارسال می نماید متصل شود.

صورت  ق اتومبیل در صورتیکه فرمان بوق  منفی باشد بهوفی برای تحریک بفرمان منسیم سبز:  -

ان بوق متصل + می باشد  به وسیله رله باید به فرم12ق ومستقیم متصل گردد و در صورتیکه فرمان ب

 گردد.



 پین می باشد و مستقیما به  2دارای سوکت  by passاه : فرمان منفی برای دستگسیم صورتی/ مشکی -

bypass .متصل می گردد 

ه پین می باشد و مستقیما ب 2دارای سوکت  by passسیم صورتی: فرمان مثبت برای دستگاه  -

bypass .متصل می گردد 

 

 

می جی : این سیم با فشردن  دو بار کلید صندوق  پران به صورت پی در پی خرو AUX 1سیم زرد  -

ئم تغییر نماید. حالت خروجی منفی دا ثانیه 30 ثانیه تا 5ثانیه یا  5/0وجی آن می تواند ا دهد و خر

 روف اتومبیل و بستن سان آینه های برقی اتومبیل بستننرم افزاری( مناسب برای  2)جدول نرم شماره 

ر پی دبه صورت پی ت دو بار کلید سوئیچ روی ریمو این سیم با فشردن: AUX2سیم نارنجی /سفید  -

وجی منفی دائم و حالت خرثانیه  30 تاثانیه و  5 ،ثانیه 5/0خروجی می دهد و خروجی آن می تواند از 

 مبیل نرم افزاری ( مناسب برای باز کردن آینه های برقی اتو 2تغییر نماید ) جدول شماره 

حض فعال این سیم به م سیم خروجی پاور ویندوز ) منفی می باشد( خروجی  :سیم نارنجی / قرمز  -

ثانیه  60 وثانیه  5ثانیه ،  5/0کردن سیستم و قفل شدن درها فعال می گردد و زمان خروجی  بین 

 نرم افزاری( 2قابل برنامه ریزی می باشد.) جدول شماره 

 

 1جدول نرم افزاری شماره 

 

 به ترتیب زیر عمل نمایید. 1برای ورود به جدول نرم افزاری شماره 

 قرار دهید.  onکلید فشاری استارت را روی حالت -1

 ثانیه نگهداشته تا یک تک آژیر یا تک بوق شنیده شود. 2( را به طور همزمان   +  کلید)-2

تا به ازای هر بار یک تک آژیر یا  هزد 1را به تعداد ردیف مورد نظر در جدول شماره   بالفاصله کلید-3

 تک بوق شنیده شود.

4 



 جواب بوق یا آژیر و فالشر داده شود.    صبر می کنیم تا به تعداد فشردن کلید ثانیه5 -

 ثانیه زده شود . 5/0براساس انتخاب     یا    یا   یا   بعد از اتمام فالشر ها کلید-5

 

 انتخاب 
تعداد دفعات فشردن 

 کلید   

  تنظیم کارخانه کارایی

 
   

  دقیقه 1 دقیقه 2 خاموش حالت توربو 1

ساعت  72 ساعت یکبار 48 ساعت یکبار 12 ساعت یکبار 24 تایمر استارت زدن دوره ای 2

 یکبار

6 RFID خاموش روشن   

رت در تااس از زمان تاخیر قبل 7

 های دیزلی اتومبیل

 ثانیه 12 ثانیه 8 ثانیه 5 ثانیه 3

فالشر زدن در هنگام اخطار  9

 در باز شدن

 - - خاموش روشن

درگیری استارت با نگه  10

 داشتن 

 کلید فشاری استارت

 - - دستی اتوماتیک

 - - حالت دوبل عادی فالشر زدن 11

 کاتوماتی ثانیه  50 ثانیه 15 خاموش تاخیر سیم کلید الدری 12

13 AUX1 5/0 خروجی  ثانیه 30 ثانیه  5 ثانیه

 دائم

14 AUX2 5/0 خروجی  ثانیه 30 ثانیه  5 ثانیه

 دائم

15 AUX6ثانیه 60 ثانیه 30 ثانیه  5 ثانیه 5/0 پاور  ویندوز 

 

)سیم  IG2خروجی سیم  16

 سفید(

 - - روشن خاموش 

 

 



 

 2جدول نرم افزاری شماره 

 

 به ترتیب زیر عمل نمایید. 2برای ورود به جدول شماره 

 .قرار دهید onحالت کلید فشاری استارت را روی  -1

 تک بوق شنیده شود.یا ثانیه نگهداشته تا یک تک آژیر  2را به طور همزمان ( +  ) کلیدها  -2

زده تا به ازای هر بار یک تک آژیر یا  2را به تعداد ردیف مورد نظر در جدول شماره  بالفاصله کلید  -3

 تک بوق شنیده شود.

 داده شود. ربوق یا آژیر به همراه فالشجواب ثانیه صبر می کنیم تا به تعداد فشردن کلید  5  -4

 ثانیه زده شود . 5/0براساس انتخاب  یا  یا  یا   ها کلید ربعد از اتمام فالش -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انتخاب  

تعداد دفعات 

فشردن کلید   

 

تنظیم  کارایی

      کارخانه
   

 ثانیه 4 ثانیه 3 ثانیه 2 ثانیه 8/0 زمان خروجی سیم صندوق پران 1

 8/0پی درپی بار  2 ثانیه 5 ثانیه 8/0 زمان خروجی سیم قفل 2

 ثانیه

 ثانیه 5/0

  8/0بار پی درپی  2 ثانیه 4 ثانیه 8/0 زمان خروجی سیم باز 3

 ثانیه

 ثانیه 5/0

قفل و باز بعد از استارت زدن فرمان  4

 با ریموت

 

- 

قفل شدن بعد از 

استارت زدن با 

 ریموت

فرمان باز قبل از 

 استارت زدن و فرمان 

 از استارتپس قفل 

فرمان باز قبل از 

 اب استارت زدن

ریموت فرمان قفل 

 onپس از حالت 

میلی  20 تریگرخروجی سیم بوق در حالت  5

 ثانیه

  میلی ثانیه 40 

 IG1قطع –خروجی  قطع کن  6

 یا قطع استارت

حالت خاموش 

 کن موتور

حالت قطع 

 استارت

  

 ثانیه 4 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه 8/0 خروجی استارت 7

پس از فرمان  IG2یا  IG1خروجی  8

lock(6 )ثانیه 

off IG1  خروجی

 بدهد

IG2 خروجی بدهد IG1  وIG2  هر دو

 خروجی بدهد

 IG1فرمان قفل پس از برق دار شدن 9

 IG2و 

 - - خاموش روشن

کلید فشاری  کلید فشاری استارت 10

 ماجیکار

کلید فشاری 

 غیره

- - 

در هوای استارت خوردن اتوماتیک  13

 سرد

صفر  یدر دما خاموش

 درجه سانتیگراد

درجه  -5در دمای 

 سانتی گراد

 -10در دمای 

 درجه سانتی گراد

استارت خوردن اتوماتیک در هوای  14

 گرم

 35در دمای  خاموش

درجه سانتی 

 گراد

درجه  40در دمای 

 سانتی گراد

درجه 45در دمای  

 سانتی گراد

استارت خوردن اتوماتیک  در  15

 حالتیکه باطری ضغیف می شود

 - - روشن خاموش

یا سیم دینام  حسگر استارت  16

 فشنگی روغن

 - - سیم دور موتور



 

 

 کد دهی ریموت

را نگه  استارتبه آن کد داده نشده است. کلید فشاری خام می باشد و هیچ ریموتی در حالتی که دستگاه 

 1د شماره را یکبار زده و بعد از آن کلی 2wیر شنیده شود بالفاصله کلید یک ریموت داشته تا یک تک آژ

 حافظه دستگاه پر شود. 3را زده تا  2wریموت  1را یکبار زده مجددا کلید شماره 1wریموت 

باید این  1111عدد  4در صورتیکه بخواهیم ریموت جدید به دستگاه معرفی شود از طریق وارد کردن پسورد 

پس حلقه دور انجام شود یعنی کلید فشاری استارت را نگه داشته تا یک تک آژیر یا تک بوق زده  شود س کار

ار فشاری شروع  به چشمک زدن می نماید در خالل چشمک  کد اول  که یک می باشد را با یک ب کلید

و خاموش شدن  کبار روشنمنتظر می مانیم تا یک بار حلقه دور کلید عدد یک را با یفشردن کلید وارد نمایید 

نموده و  دوم را هم به همین  شکل وارد 1تایید نماید مجددا شروع به چشمک زدن برای بار دوم می کند 

مین شکل هسوم را نیز به  1منتظر تایید می مانیم  سپس برای بار سوم شروع به چشمک زدن میکند و عدد 

 رل یک تک فالشاتومبی می نماییم پس از تائید کد چهارمرا نیز وارد  چهارم 1وارد کرده و پس از تایید عدد 

ا سه ریموت تمی توان حافظه دستگاه پر شود  3زده  تا با پشت سر ریموت را زده بالفاصله کلید های هر دو 

 به دستگاه کد داد.

می توان  کارخانه تغییر داده شود. این کد را از طریق کارکال 1111پس از تحویل اتومبیل به کاربر کد  احتم

تغییر داد که همان کد چهار رقمی خواهد بود که هم می توان با آن در ها را باز کرده هم می توان ریموت 

موشی کد توسط کاربر اگر فراشود زیرا در صورت  فراموشنباید د هرگز و این کنمود جدید به دستگاه معرفی 

نکند دیگر نمی توان دستگاه را از حالت فعال دزدگیر در حالت فعال باشد و ریموت ها هم به هر دلیلی کار 

 بودن خارج نمود.

ار نکند از که می توان دستگاه دزدگیر  را در حالت فعال بودن در صورتیکه ریموت ها کالزم به ذکر است 

لت دزدگیر تعمیرگاه برد و از حا اعزام به حالت بهاستارت کلید فشاری روی  بارقمی کارکال  4طریق کد 

  خارج نمود.

 



 

 

 طریقه نصب رله قطع برق برای خاموش کردن موتور

 

 

 

ثانیه  نگهداشته دستگاه  2ریموت را   اتومبیل روشن است  کلید در زمانیکه Anti high jackبرای عملکرد خاموش کن موتور 

 ثانیه پس از صدای آژیر موتور خاموش خواهد شد. 35شروع آالرم دادن آژیر کشیدن می کند 

 



 

 

 

 


