
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

BIP 4 PLUS 

ال سازيراه اندازي و فع  



 معرفی محصول

از تکنولوژي رولینگ کد (هاپینگ کد) استفاده شده است، و غیرقابل کپی    BIP 4 PLUSدر ریموت کنترل هاي  
 می باشند.  

متر در فضاي آزاد می باشد. فاصله ارتباطی کامال تحت   200حداکثر فاصله ارتباط ریموت با کنترل پنل مرکزي  
 مختلف می تواند متفاوت باشد.تاثیر موانع است. در شرایط محیطی  

LED ها: 

  معنی به این    روشن شود   نشانگراگر پس از فشردن کلید ریموت، این    سبز:  نشانگر -1
 است. فعالغیر است که کنترل پنل 

  معنی به این    روشن شود  نشانگراگر پس از فشردن کلید ریموت، این    آبی:  نشانگر -2
آبی روشن نشود به    نشانگراست که فرمان به کنترل پنل ارسال شده است. اگر  

 .ي ضعیف بودن باتري ریموت استامعن
انتظار   به معناي . چشمک زند آبی  نشانگرپس از ارسال فرمان از طریق ریموت اگر 

 می باشد.  توسط کنترل پنل جهت تایید فرمان ارسال شده

  معنی روشن شود به این    نشانگراگر پس از فشردن کلید ریموت، این  قرمز:  نشانگر -3
 .است فعالاست که کنترل پنل  

  Buzzerصداي 

شدن    فعال  به معنايپخش شد،    از ریموت  صداي بوق ممتد   ،فعالکلید    ثانیه  3نگه داشتن  گر پس از  ا -1
 .کنترل پنل است

  به معناي  پخش شد، از ریموت بوق کوتاهصداي دو مرتبه  ، غیر فعالکلید  ثانیه  3نگه داشتن اگر پس از  -2
 است.شدن کنترل پنل  فعالغیر 

  Buzzerکردن صداي و وصل قطع 

  2تا   د یو آنها را نگه داردهید را به طور همزمان فشار   5و    2  يها  کلید   Buzzerقطع کردن صداي    يبرا •
 ها روشن نشود)  LED(دقت کنید در این حالت هیچ کدام از  کوتاه بزند.بوق  Buzzerبار متوالی 

صداي    شنیدنو آنها را تا  دهید  را به طور همزمان فشار    5و    2  ي ها  کلید   Buzzerصداي    فعال کردن  يبرا •
 ها روشن نشود)  LED(دقت کنید در این حالت هیچ کدام از  .د ینگه دار  BUZZER ی بوق طوالن



 باعث کاهش عمر مفید باتري می شود.  Buzzerفعال بودن صداي : هشدار

 فعال کردن ریموتفعال و غیر 

  شود) ی روشن م "C"قرمز  نشانگر(  .د یفشار ده  متوالی بار 3را   5 د ی: کل کردن  غیر فعال

 شود)  یروشن م "A"سبز  نشانگر( د یفشار دهلی متوابار   3را  5 د ی: کلفعال کردن

 

 عویض باتريت

  ی به آرام  ی گوشت  چ یبا پمطابق عکس محل مشخص شده را   .1
  .تا بست ها آزاد شوند  د یفشار ده

 کنید.قاب را به آرامی باال بکشید و جدا  .2

و    نصب کنید را    CR2032از نوع سکه اي مدل    د یجد   يباتر .3
 . د یرا ببند  قاب باتري 

 

 نحوه افزودن ریموت

 در کنترل پنل مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.   XSATپس از فعال سازي 

 . فشار دهید را  ENTسپس کلید  . د را بر روي کیپد وارد کنی Installerکد  .1
 شوید.  WL/XSATHP satellوارد قسمت  ،اال و جهت پایینبا کلید هاي جهت ب .2

 شوید. controls   Remoteسپس وارد قسمت .3

 شوید. Modifyوارد قسمت  .4

ثانیه فعال می   60را انتخاب کنید. فرآیند تایید و دریافت سیگنال ریموت به مدت   Acquisitionگزینه  .5
 شود.

ثانیه نگه   3را به مدت   5براي شناسایی ریموت به کنترل پنل، یکی از کلید هاي ریموت بجز کلید  .6
 دارید.

o  می توانید اطالعات ریموت ( شماره ریموت، 5پس از شناسایی ریموت با فشردن کلید شماره  
 قدرت سیگنال ، ولتاژ باتري، مدل ونسخه ورژن) را مشاهده کنید.



 خارج شوید.  WL/XSATHP satell، از قسمت Escبار فشردن کلید   5پس از شناسایی ریموت با  .7

 شوید.  Installationسپس وارد قسمت  .8

 شوید.  List sat.->BIPوارد قسمت  .9

 را وارد کنید.  1عدد  Positionدر قسمت   .10

 را وارد کنید.  1نیز عدد  Satellدر قسمت  .11

 برگردید.  Date/Timeبه صفحه  Escبا زدن چند باره کلید   .12

 .، ترتیب فرستنده هاي رادیویی مشخص می گرددList sat.->BIPنکته: در قسمت 

 

 ریموتلیدهاي کتنظیم 

  را فشار دهید. ENTسپس کلید   را وارد کنید. Installerکد  .1

 شوید.  User Profilesوارد قسمت  ،با کلید هاي جهت باال و جهت پایین .2

 شوید.  # .Key numسپس وارد قسمت  .3

 .کلید ریموت، کلید مورد نظر را انتخاب کنید  8در این قسمت بین  .4

عملیاتی را که می خواهید کلید مد نظر انجام دهد را انتخاب کنید؛ به  
می توانید نوع   CLRکردن کنترل پنل ( به کمک   ARMعنوان مثال 

 عملکرد را تغییر دهید.) 

 در قسمت پارتیشن، پارتیشن مورد نظر را انتخاب کنید. .5

 برگردید.  Date/Timeبه صفحه  Escبا زدن چند باره کلید   .6

  5کلید هاي ترکیبی با کلید   8تا   5معمول و کلید هاي  به صورت  4تا  1نکته: مطابق شکل زیر کلید هاي 
 فشار داد.  به ترتیب  را 2و  5باید کلید هاي   6هستند؛ به عنوان مثال براي زدن کلید 

  
 
 
 
 

 

Keys to press Channels  Keys to press Channels 
5+1 5  1 1 
5+2 6  2 2 
5+3 7  3 3 
5+4 8  4 4 



 سبز و قرمز يها LED فعال شدن متنظی

 را فشار دهید. ENTسپس کلید   را وارد کنید. Installerکد  .1

 شوید.  O.C Progوارد قسمت  ،با کلید هاي جهت باال و جهت پایین .2

 قرمز انتخاب کنید.) LEDاول را براي   O.C(خروجی) را انتخاب کنید. (  O.Cشماره  .3

رنگ سبز براي غیر فعال کردن کنترل پنل   LED استفاده می گردد.  کنترل پنل قرمز براي فعال کردن   LEDتوجه: 
 استفاده می گردد. 

 هاي سبز و قرمز هرکدام تنظیم جداگانه اي باید انجام گیرد.  LEDتوجه: براي 

  ، ریموت  LEDفعال شدن  تنظیم  قرار دارد. براي     CPN ,KBD ,SAT ,Unassignedحالت  4در این قسمت   .4
SAT  .را انتخاب کنید 

  OC4قرمز و    LEDبراي    را  OC3  .استفاده شود SAT  در  OC  مشخص کنید که از کدام خروجیباید  سپس   .5
 انتخاب کنید.سبز  LEDرا براي 

قسمت    سپس .6 قسمت   O.C. activ. Timeوارد  این  در  شوید. 
ثانیه، دقیقه، ساعت  بر حسب  بودن خروجی  زمان فعال  مدت 

 ثانیه تنظیم کنید.) 2( براي مثال مشخص می گردد. 

 ه مقدار زمان روشن بماند.ریموت چ  LEDمی گردد که   ص نکته: در این مرحله مشخ

 قسمت پارتیشن، پارتیشن مورد نظر را انتخاب کنید.در  .7

 

 به ترتیب:   شد کهتعریف    OCدو  در باال  براي تنظیم ریموت  کنید.  مشاهده می   را   در مراحل بعدي رویدادها .8

a. OC3  برايLED   :موارد که باید  رنگ قرمز ON Arming ،HOME Arming، AREA Arming، 
PERI Arming  در حالتYES   گیرند قرار . 

b. OC4 براي LED   :که باید حالت رنگ سبز  Disarmed    وضعیتدر YES    گیردقرار. 

 ریموت نیز فعال می شود. Buzzer  ،تنظیماتاین  نکته: با انجام 

  



Timer 
NO 

Batt. Unconnected 
NO 

Alarm 
NO 

Auto test 
NO 

Battery fail 
NO  

Rebalancing 
NO 

ON Arming 
YES 

Tel. line fault 
NO 

Bypass 
NO 

HOME Arming 
YES 

Dialler on-line 
NO 

Unbalancing 
NO 

AREA Arming 
YES 

OC on Ring 
NO 

Tamper 
NO 

PERI Arming 
YES 

User 
NO 

Anti-Mask 
NO 

Disarmed 
YES 

User access 
NO 

Mains Fault 
NO 

Normally active 
NO 

Fire 
NO 

Pwr supply fail 
NO 

OC audio en 
NO 

Reset Fire 
NO 

Low battery 
NO 

 

 برگردید.  Date/Timeبه صفحه  Escبا زدن چند باره کلید   .9

 ثانیه باشد.  20حداقل توسط ریموت نکته: فاصله زمانی بین فعال و غیر فعال کردن کنترل پنل 

 

 را با موفقیت انجام دادید.   BIP 4 PLUS  تبریک می گوییم، شما تنظیم ریموت 

 پایان 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


