
 GMKتنظیوات سنگ هوضوند هدارس 
 GM20=LCD هدل

 ثاویٍ وگٍ دازید تا دز ومایشگس 5 زا بٍ مدت LOCK دکمٍ :روش فعال و غیز فعال کزدى قفل کودک

عالمت قفل       ظاَس شًد ي بسای باشکسدن قفل کًدک مجدد مساحل فًق زا تکساز ومایید تا دز ومایشگس 

 .عالمت قفل      ظاَس گسدد

 تنظیمات زیر را از چپ ته راست وارد نماییذ. 

 :تنظین ساعت رسوی کطور

                  ENTER          تنظیم دقیقه         ENTER         17         تنظیم ساعت           ENTER 

: تنظین تاریخ دستگاه
ENTER        تنظیم روز           ENTER           تنظیم ماه          ENTER          18          تنظیم سال           ENTER 

 :تنظین ایام هفته
ENTER(                0 6 تا           )19            ENTER 

  جمعه6 پنجشنثه ، عذد 5 چهار شنثه ، عذد 4 سه شنثه ، عذد 3 دوشنثه ،عذد 2 یکشنثه ، عذد 1 شنثه ، عذد 0عذد 
 
 

  :(سنگ کالس و تفزیح)تنظین سنگ دانص آهوس
ENTER 11          30 الی 0   انتخاب شماره حافظه            ENTER     

ENTER           تنظیم دقیقه           ENTER              تنظیم ساعت           ENTER(      6 تا 0)             انتخاب یک روز از هفته 

 :تنظین سنگ استاد 
ENTER 12         30 الی 0   انتخاب شماره حافظو         ENTER     

ENTER          تنظیم دقیقو        ENTER             تنظیم ساعت        ENTER ( 6 تا 0)         انتخاب یک رًز از ىفتو 

  :تنظین قابلیت تک سنگ
ENTER 13         12 الی 0   انتخاب شماره حافظو         ENTER 

ENTER          تنظیم دقیقو       ENTER             تنظیم ساعت        ENTER (   6 تا 0)         انتخاب یک رًز از ىفتو 

 :حذف کل ساعت های سنگ کالس و تفزیح 
ENTER         21         ENTER 

 :حذف کل ساعت های سنگ استاد 
ENTER         22         ENTER   

 :حذف کل ساعت های تک سنگ 
ENTER          23         ENTER  

 :حذف کل تنظیوات سنگ به حالت کارخانه ای
ENTER        24            ENTER 

 :تنظین هدت سهاى به صدا در آهدى سنگ دانص آهوس بز حسب ثانیه
ENTER 14(           99 الی  1انتخاب )           ترحسة ثانیه          ENTER 

 :تنظین هدت سهاى به صدا در آهدى سنگ  استاد بز حسب ثانیه
ENTER 15(           99 الی  1انتخاب )           ترحسة ثانیه          ENTER 



 :تنظین هدت سهاى به صدا در آهدى تک سنگ بز حسب ثانیه
ENTER 16(            99 الی  1انتخاب )           ترحسة ثانیه          ENTER 

: کپی توام سنگ های تنظین ضده یک روس خاظ ، در روسی دیگز 
      ENTER  30         (  6 تا 0)   انتخاب رًز ایام ىفتو         COPY         انتخاب رًز ایام ىفتو کو قرار است ساعتيا کپی شٌنذ    

         PASTE        

 :فعال  و غیز فعال کزدى توام سنگ ها 
31           ENTER 

 :فعال و غیز فعال کزدى آالرم باسر دستگاه 

32           ENTER 

 

چنانچه می خواهیذ ته صورت موقت زنگ هوشمنذ را فقط ویژه همان روز غیر فعال نماییذ کافی است پس از 
عالئم مرتوط ته فعال  . (6 الی 0) ثانیه نگه داریذ،5تاز کردن قفل کی پذ ،شماره مرتوط ته همان روز را ته مذت 

 .و  غیر فعال کردن زنگ نمایش داده می شود

 :حذف تکی ساعت تنظین ضده 
شوگ .  ثاویٍ وگٍ دازید5  زا بٍ مدت  Clearيازد تىظیمات شوگ شدٌ، پس اش مشاَدٌ شوگ مًزد وظس ،دکمٍ 

. فًق حرف می شًد

 . شب می باشد12 ساعت 00:00 ساعت :اخطار 

 :روش کپی کزدى یک ساعت خاظ در حافظه دیگز 
ابتدا يازد شمازٌ حافظٍ مًزد وظس شدٌ پس اش مشاَدٌ ساعت ، دکمٍ کپی زا بصوید حال بٍ حافظٍ مًزد 

 . زا بصویدPASTEوظس زفتٍ ي سپس دکمٍ 
LOCK:   ٍقفل کًدک، فعال ي غیس فعال می شًد  ( ثاویٍ وگٍ داشته5با  )تًسط ایه دکم. 
Clear: جُت حرف ساعت مًزد وظس اش ایه دکمٍ استفادٌ می شًد . 
ESC : جُت بسگشت بٍ مسحلٍ قبل تىظیمات اش ایه دکمٍ استفادٌ می شًد. 

 :روش نصب 

 .بسق شُسی بٍ ایه تسمیىال متصل می شًد  :220 تزهینال

 شاسی مسبًط بٍ شوگ مدزسٍ کٍ داخل دفتس قساز دازد بٍ ایه تسمیىال بٍ  :RING OUTتزهینال 

دي زشتٍ سیمی کٍ بٍ شاسی شوگ متصل است َمیه دي زشتٍ بٍ صًزت . صًزت مًاشی متصل می گسدد 

 متصل میگسدد الشم بٍ ذکس است ایه تسمیىال دازای َیچ خسيجی يلتاضی RING OUTمًاشی بٍ تسمیىال 

 .ي فقط ماوىد کلید بٍ صًزت لحظٍ ای عمل می وماید. ومی باشد

 تُیٍ ومایید 220چىاوچٍ می خًاَید شوگ استاد زا فعال ومایید ابتدا یک ملًدی  : RING INتزهینال 

سپس ماوىد یک کلید بٍ ایه تسمیىال متصل ومایید الشم بٍ ذکس است ایه تسمیىال دازای َیچ گًوٍ خسيجی 

 .ومی باشد ي ماوىد یک کلید لحظٍ ای عمل می وماید
 

WWW.GMK.IR 


