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• قابلیت اتصال به کیپد ساده و حرفه ای

3

نکات مهم

راهنمای سریع ریموت

لطفا قبل از روشن کردن دستگاه این دفترچه را مطالعه نمایید.
 )1بــرای اســتفاده از هــر زون ،جامپــر مربــوط بــه آن را کــه در بــاالی ترمینــال زون
قــرار گرفتــه ،برداریــد.
 )2تنظیمات پیش فرض دســتگاه:
ب -مدت زمان تاخیربر روی زون  : 2صفر ثانیه
الف -مدت زمان آژیر 2 :دقیقه
ج) تمامــی زون هــا در حالــت نرمــال مــی باشــند (حالــت هــای دینــگ دانــگ ،نیمــه فعال ،
 24ســاعته تنظیم نشــده اســت).
 )3در صــورت آالرم شــدن دســتگاه و بــا شــروع شــماره گیــری توســط دزدگیــر LED ،مربوط
بــه همــان زون روشــن مــی شــود و بــا غیــر فعــال (غیــر مســلح) کــردن دســتگاه ایــن LED
همچنــان روشــن باقــی مــی مانــد کــه در واقــع بــه آن حافظــه دســتگاه مــی گوینــد .جهــت
پــاک کــردن ایــن حافظــه مــی بایســت یکبــار دســتگاه را فعــال (مســلح) و غیــر فعــال (غیــر
مســلح) نمود.
ُ
 )4بــرای نصــب دســتگاه ســعی کنیــد بــرد دســتگاه را خــارج ننماییــد و از ســوراخ هــای
کنــار ،دســتگاه را نصــب نماییــد.
 )5برای کارآیی بهتر گیرنده ریموت دستگاه ،آنتن آن را تا انتها بیرون بکشید.
 )6دســتگاه دارای چندیــن مســیر بــرای ورود ســیم اســت ،ســیم هــا را بــه نحــوی مرتــب
نماییــد کــه هیــچ کــدام از ســیم ها بــه ترانــس اتصالــی نکنــد و از روی ُبرد دســتگاه رد نشــود.
 )7دســتگاه بایــد حداقــل 20ســانتی متــر بــا اشــیاء اطــراف فاصلــه داشــته باشــد ،ایــن
فاصلــه جهــت کار صحیــح گیرنــده و خنــک شــدن دســتگاه الزامــی اســت.
 )8توجــه :نصــب هــر سنســوری باید حداقل 1/5تا 2متر از دســتگاه فاصله داشــته باشــد.

راهنمای زون
دینگ دانگ

PART ZONE

نیمه فعال

 24ساعته

شماره زون

زون 1

زون 5 ، 2 ، 1

زون 4

زون 5

شماره زون

زون 1

نام زون
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یا

فعال(مسلح) کردن دزدگیر

یا

غیرفعال(غیر مسلح) کردن دزدگیر ،غیرفعال کردن“حالت نیمه فعال/پارت زون”

یا

فعال کردن “حالت نیمه فعال (نیمه مسلح) /پارت زون”

یا

نگه داشتن دکمه به مدت 2ثانیه جهت فعال کردن لحظه ای OUT3

+
یا
+

فعــال و غیر فعال کــردن حالت دینگ دانگ

+ SET REMOTE
یا
+ SET REMOTE

فعــال و غیر فعال کردن زون 24سـاعتـــه

SET REMOTE

بی سیم

قابلیت زون

*توجــه 2 :نــوع ریمــوت در بســته بنــدی دســتگاه قــرار داده شــده اســت .راهنمــای
ســریع هــر دو نــوع ریمــوت در زیــر آمــده اســت.

CHIME
Z1

Z1

Z1 , Z2 , Z5

زون 2
Z2

Z4

زون 3
Z3

Z5

زون 4
Z4

زون 5
Z5

+ SET PIR
یکــی از دکمــه های
ریمــوت بــه دلخواه +
+
یا
+
شماره ریموت
نام کاربر

ســت کردن ریموت اضطراری

تنظیــم نوع تک آژیر

ریموت 1

ریموت 2

ریموت 3

ریموت 4

...
...
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بخش اول
نحوه نصب و سیم بندی دستگاه
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باتری ()BAT
بــا دقــت در رعایــت جهــت  ،ســیم هــای باتــری را وصــل کنیــد  .ســیم قرمــز بــه مثبــت
و ســیم مشــکی بــه منفــی وصــل شــود.
این مسیر به یک فیوز  4آمپر مجهز است.

) 13 V ( AUX

ترمینــال  Dتلفــن کننــده وصــل کنیــد ،اکنــون مــی توانیــد دزدگیــر را از طریــق تلفــن
کننــده بــا ارســال  SMSو یــا تمــاس صوتــی دزدگیــر را کنتــرل کنیــد.
بــرای فعــال کــردن دزدگیــر متــن رمــز دســتگاه  *ARو بــرای غیــر فعال کــردن دزدگیر
متــن رمــز دســتگاه  *DIرا بــه تلفــن کننــده  SMSکنید و منتظر پاســخ باشــید.
رمز پیش فرض دستگاه  0000می باشد.

تغذيه كليه چشـــم ها را با حفـــظ جهت به طور مـــوازی به هم وصـــل كنيد  .سـپس با رعــايت
جهــت صحيــح به تـــرمينال AUXوصل كنيد  .ايـــن مســير مجهز بــه يك فيوز دو آمـــپراست.
* هرگــز تغذيــه تـــلفن كننــده خـــود را بــه ايــن ترمينــال وصــل نكنيد تــا در صورتــی كه به
هــر دليــل فيــوز ايــن مســير بســوزد تلفــن كننــده از كار نيفتــد.

خروجی برای آژیر ()SIR
اگــر از آژیــر اســتفاده مــی کنیــد  ،ســیم هــای آن را بــا رعایــت جهــت صحیــح بــه
ترمینــال  SIRوصــل کنیــد.
برای تنظیم نوع تک آژیر به صفحه  14مراجعه کنید.

خروجی برای بلندگوها ()SP
بلندگوهــا را بــه طــور مــوازی بــه هــم وصــل کنیــد (حداکثــر  2بلندگــوی  8اهــم  25وات)
ســپس آنهــا را بــه ترمینــال  SPوصــل کنیــد.
برای تنظیم نوع تک آژیر به صفحه  14مراجعه کنید.

کنترل دستگاه به صورت سخت افزاری
بــا اتصــال ولتــاژ لحظــه ای منفــی روی ترمینــال  ARMدزدگیــر را فعــال مــی کنــد و
ولتــاژ لحظــه ای روی ترمینــال  DISARMدزدگیــر را غیــر فعــال مــی کنــد کــه ایــن عمــل
را مــی تــوان بــه صــورت دســتی کنتــرل کــرد و یــا از طریــق زیــر:
بــرای فعــال و غیرفعــال کــردن دزدگیــر توســط تلفــن کننــده ابتــدا ترمینــال ARM

ترمینال  ( RS485خروجی جهت اتصال به کیپد حرفه ای )
ایــن ترمینــال جهــت اتصــال بــه کیپــد حرفــه ای طراحــی شــده اســت کــه ارتبــاط ایــن
دو دســتگاه از طریــق پروتــکل  RS485مــی باشــد.
کیپد جدید شرکت تحت پروتکل  RS485و بصورت دو طرفه عمل می کند.
بدیــن صــورت کــه شــما از طریــق  4رشــته ســیم ارتباطــی بیــن کیپــد و دزدگیــر از طرفی
دزدگیــر را فعــال و غیرفعــال و نیمــه فعــال کــرده و همچنیــن تایــم تاخیــری دســتگاه و
رمــز اصلــی دســتگاه را عــوض نماییــد و از طــرف دیگــر وضعیــت دزدگیــر شــامل فعالــی
و غیرفعالــی زون هــای بــاز شــده  -وضعیــت بــرق و خروجــی را نیــز روی نمایشــگر
کیپــد مشــاهده نماییــد کیپــد جدیــد همچنیــن قابلیــت ذخیــره  10رمــز مختلــف را
دارد یعنــی تــا  10کاربــر مختلــف مــی تواننــد دزدگیــر را کنتــرل نماییــد .

زون ها {}Z1,Z2,Z3,Z4.NC,Z4.NO
درصــورت نیــاز بــه اتصــال بیــش از یــک چشــم بــه زون هــا بایــد آن هــا را بــه صــورت
ســری بــه ترمینــال زون مــورد نظــر وصــل کنیــد.

دزدگیــر را بــه ترمینــال  Aتلفــن کننــده و ســپس ترمینــال  DISARMدزدگیــر را بــه
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 :out2ایــن خروجــی در صــورت قطــع شــدن بــرق  ، 220Vدســتگاه بــه شــما خروجــی
منفــی مــی دهــد.
 :out3ایــن خروجــی قابــل کنتــرل و جهــت اتصــال بــه رلــه مــی باشــد .ایــن خروجــی
و یــا  Dرا بــه مــدت  2ثانیــه نگــه
توســط ریمــوت قابــل کنتــرل اســت اگــر دکمــه
داریــد ،دســتگاه بــه شــما بــه صــورت لحظــه ای خروجــی منفــی مــی دهــد .ایــن فرمــان
بــرای را ه انــدازی رلــه در بازکــن مناســب اســت کــه جهــت اســتفاده از ایــن خروجــی الزم
اســت مــدار رلــه زیــر را اســتفاده یــا از بردهــای (تــک یــا  4رلــه) ایــن شــرکت اســتفاده کنید.
** به هیچ وجه از خروجی ها به صورت مستقیم و بدون رله استفاده نکنید.
توجــه :تعــداد چشــم هایــی را کــه مــی تــوان بــه صــورت ســری بــه هــم وصــل کــرد بــه
مجمــوع متــراژ ســیم کشــی چشــم هــا بســتگی دارد ولــی بــه طــور معمــول مــی تــوان
تــا  8چشــم را بــه صــورت ســری بــه هــر زون متصــل نمــود.
انواع زون ها :
زون  )NORMAL CLOSE) NCیعنــی اتصــال بیــن دو پایــه زون همیشــه بســته اســت و
در صــورت بــاز شــدن ایــن مســیر دســتگاه شــروع بــه آالرم مــی کنــد.
زون  )NORMAL OPEN) NOاین زون برعکس زون  NCاست یعنی اتصال بین دو پایه زون
همیشــه باز اســت و در صورت بســته شــدن این مســیر دزدگیر شــروع به آالرم می کند.
زون های 1و 2و  )Z3 , Z2 , Z1( 3به صورت  NCمی باشــد.
زون )Z4( 4مــی توانــد بــه دو صــورت  NCو  NOباشــد(.با تغییــر جامپــر کنــار زون 4
( )Z4مــی توانیــد وضعیــت  NCیــا  NOزون  4را انتخــاب نماییــد).
توجــه :از زون  )Z4( 4فقــط مــی تــوان در یکــی از حالــت هــای  NCیــا  NOاســتفاده کرد که
در صــورت اســتفاده از حالــت  ، NCترمینــال  NOبالاســتفاده قرار مــی گیرد و بلعکس.

خروجی ها () out1 - out2 - out3
در این دستگاه سه خروجی داریم:
out3 ,out2 ,out1

خروجی حداکثر  100میلی آمپر
 :out1ایــن خروجــی در صــورت فعــال شــدن دزدگیــر بــه شــما خروجــی منفــی مــی دهــد
کــه بایــد بــه ترمینــال  TRIG5-تلفــن کننــده وصــل کنیــد کــه در صــورت فعــال و غیــر
فعــال شــدن دزدگیــر بــه شــما  SMSمــی دهــد.
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سوکت  4پین سفید رنگ ( سوکت افزایش برد ریموت -برد ) RxD
ایــن ســوکت جهــت افزایــش بــرد ریمــوت هــا تعبیــه شــده اســت بــه صورتــی کــه بــا
قــرار گرفتــن یــک بــرد مخصــوص در محــل ورودی مــکان مــورد نظــر و اتصــال از طریــق
 4رشــته ســیم بــه ایــن ســوکت ،بــرد ریمــوت هــا افزایــش پیــدا مــی کنــد( .طــول ســیم
ذکــر شــده مــی توانــد تــا 200متــر نیــز باشــد)

فقــط در صــورت اســتفاده از ایــن بــرد مــی بایســت جامپــر مربوطــه را در کنــار
آن در ســر جــای خــود قــرار داد.
جامپـر را در صورتـی قرار دهید که سـوکت افزایش برد ریمـوت (برد )RxD
در سـر جـای خود باشـد در غیر اینصورت ریموت هـا عمل نمی کند.
دینگ دانگ ()CHIME
در صورتــی کــه بخواهیــم در زمــان غیرفعــال بــودن دزدگیــر از ورود و خــروج افــراد مطلــع
11

شــویم (از طریــق صــدای تــک بــوق پخــش شــده در دزدگیــر) مــی تــوان وضعیــت دینــگ
دانــگ را فعــال نمــود.
ترمینــال  :Z1زون یــک (  ) Z1دســتگاه مــی توانــد دارای دینــگ دانــگ باشــد .در
صورتــی کــه دســتگاه غیــر فعال(غیــر مســلح) باشــد یــک دینــگ دانــگ پخــش مــی کند
و در صورتــی کــه فعــال (مســلح) باشــد ماننــد قبــل عمــل مــی کنــد.
( و یــا  Bو  ) Dرا بصــورت
 جهــت فعــال کــردن ایــن حالــت دو دکمــه وکامــا همزمــان فشــار دهیــد .دســتگاه بــا یــک تــک بــوق فعــال شــدن دینــگ و دانــگ
را اعــام مــی کنــد.
 جهــت غیــر فعــال کــردن ایــن حالــت دو دکمــه و ( و یــا  Bو  ) Dرا همزمــانفشــار دهیــد .دســتگاه بــا ســه تک بوق غیــر فعال شــدن دینگ دانــگ را اعــام می کند.
اگر دستگاه در حالت حافظه باشد دینگ دانگ عمل نمی کند.
** توجه :جهت اینکه حافظه پاک شــود حتما یک دفعه دزدگیر فعال و غیر فعال شــود.
یکــی دیگــر از قابلیــت هــای ایــن دســتگاه اینســت کــه مــی توانیــد چشــم هــای بــی ســیم
را از طریــق ( روش تنظیــم جامپــر سنســورهای بــی ســیم) در صفحــه  15بــه حالــت دینگ
دانــگ در بیاوریــد.

داشــته و دکمــه

یــا

D

ریمــوت را بزنیــد  .بــا یــک صــدای تــک بــوق ،زون  4بــه حالــت

 24ســاعته درمــی آیــد .بــرای غیــر فعــال کــردن بــه همان شــکل فعال کــردن عمــل کنید.
* توجــه :جهــت اینکه حافظه پاک شــود حتما یــک دفعه دزدگیر فعال و غیر فعال شــود.
یکــی دیگــر از قابلیــت هــای ایــن دســتگاه اینســت کــه مــی توانیــد چشــم هــای بی ســیم را

از طریــق ( روش تنظیــم جامپــر سنســورهای بــی ســیم) در صفحــه  15بــه حالــت زون 24
ســاعته در بیاورید.

ریموت اضطراری () Panic SOS
ایــن ریمــوت مثــل یک پدال بی ســیم عمل می کنــد و در مواقــع اضطراری
در صــورت فشــردن هر کــدام از دکمه های ریموت ،آژیر بــه صدا در می آید.
جهــت ســت کردن ریمــوت اضطراری ســوییچ هــای  SET PIRو  SET REMOTEبروی ُبرد

را بصــورت همزمــان فشــرده و یکــی از دکمه های ریموت جدید را فشــار دهید ،در صورت
ِســت شــدن ریمــوت اضطــراری ،دســتگاه در هــر وضعیتــی که باشــد حتــی وضعیت غیر

حالت نیمه فعال یا نیمه مسلح (پارت زون ) PART ZONE
( درایـن حالـت زون هـای  Z1و  Z2فعـال (مسـلح) بوده و مابقـی زون ها به
غیـر از زون هـای  24سـاعته غیر فعال(غیر مسـلح) می باشـد).

یــا
جهــت فعــال کــردن حالــت نیمــه فعــال (نیمــه مســلح) کلیــد
و بــرای غیــر فعــال کــردن از کلیــد یــا  Bاســتفاده مــی کنیــد.
وضعیــت سنســورهای بــی ســیم را در بخــش روش تنظیــم جامپــر سنســورهای بی ســیم
مطالعــه نمایید.
C

ترمینــال  :Z4زون  24ســاعته دســتگاه در یکــی از دو حالــت  NCیــا  NOمی توانــد کار کند.
نکتــه :بــرای اســتفاده از زون  24ســاعته بایــد دکمــه  SET REMOTEبــروی ُبــرد را نگــه

را فشــار داده

فعال(غیــر مســلح) بــا فشــردن هرکــدام از دکمــه های ریمــوت ،آژیر بــه صدا در مــی آید.

توجــه  :ایــن ریمــوت جهــت آالرم اضطــراری مــی باشــد و دقــت نماییــد با
ریمــوت عادی اشــتباه نشــود.

زون  24ساعته Z4
زون  24ســاعته یکــی از زون هــای دســتگاه اســت کــه در صورتــی دزدگیــر غیرفعــال
(غیرمســلح) باشــد ایــن زون همچنــان فعــال (مســلح) اســت معمــوال از ایــن زون بــرای
دتکتورهــای دود و حــرارت و شــوک سنســور اســتفاده مــی شــود.
12
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بخش دوم

 دکمه  SET REMOTEرا فشار دهید. -دستگاه با یک تک بوق اضافه شدن ریموت را اعالم می کند.

ریست کردن دستگاه

ست کردن چشم و سنسورهای بی سیم

بــرق و باتــری دســتگاه را قطــع نماییــد ،ســپس دو کلیــد  SET PIRو  SET REMOTEرا
بصــورت همزمــان فشــرده و نگــه داریــد ،در همیــن حالــت بــرق و یــا باتــری دســتگاه را
وصــل کنیــد ،دو کلیــد را همچنــان نگــه داریــد تــا صــدای تــک بــوق ممتــد شــنیده شــود،
کلیدهــا را رهــا کنیــد و منتظــر بمانیــد تــا دســتگاه بــه صــورت کامــل آمــاده شــود.

تنظیم مدت زمان آژیر
جامپر  TIMEجهت تغییرمدت زمان آژیر از  2دقیقه به  7دقیقه طراحی شده است.

دســتگاه هنــگام فعــال و غیرفعــال کــردن یــک تــک آژیــر پخــش مــی کنــد در صــورت کــم
بــودن صــدای تــک آژیــر مــی توانیــد یکــی از وضعیــت هــای زیــر را انتخــاب نماییــد :
 ) 1حالت اول ( M-SP :بلندگوی داخلی )
 )3حالت سوم( M-SP-SIR-SP :بلندگوی داخلی ،آژیر پیزو و بلند گوی بیرونی)
در تنظیــم اولیــه دســتگاه ،حالــت اول در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه جهــت تغییــر
و

و یــا (

B

و

C

) از حالــت  1بــه

حالــت  2مــی رود ( کــه بــا صــدای دو تــک بــوق) و بــا فشــردن دوبــاره دو دکمــه ذکــر
شــده از حالــت  2بــه حالــت  3مــی رود ( کــه بــا صــدای ســه تــک بــوق) و بــا فشــردن
مجــدد ایــن دو دکمــه ذکــر شــده از حالــت  3بــه حالــت  1بــر مــی گــردد ( کــه بــا صــدای
تــک بــوق اعــام مــی شــود).

ست کردن ریموت کنترل ها
 دســتگاه را در حالــت غیــر فعــال قــرار دهیــد.یا

 دکمه14

ریموت را نگه دارید.

 -دستگاه ست شدن سنسور را با تک بوق اعالم می کند.

روش تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم
در ایــن دســتگاه مــی توانیــد سنســورهای بــی ســیم را بــه زون هــای  1تــا  4مرتبــط نماییــد.
در واقــع خصوصیــت زون هــای  1تــا  4را مــی توانیــد ( بــا تغییــر جامپرهــای داخــل
توجــه :در صــورت تنظیــم سنســورها بــه هــر صــورت هنــگام تحریــک سنســور LED5

روشــن مــی شــود.
 )1در صورتــی کــه بــرای زون  1دینــگ دانــگ تعریــف شــده باشــد و سنســور بــی ســیم
را بــه شــکل  Aتنظیــم نماییــد (سنســور مرتبــط بــا زون  1مــی شــود) ایــن سنســور نیــز

و  ( M-SPبلندگوی داخلی و آژیر پیزو)

ایــن حالــت بافشــردن همزمــان دو دکمــه

 -دکمه  SET PIRرا نگه دارید و سنسور بی سیم را تحریک کنید.

سنســور) بــه سنســور هــا مرتبــط نماییــد.

تنظیم نوع تک آژیر

 ) 2حالت دومSIR :

 -دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.

بصــورت دینــگ دانــگ عمــل مــی کنــد.
 )2در صورتــی کــه بــرای زون  2حالــت تاخیــری تعریــف شــده باشــد و سنســور بــی ســیم
را بــه شــکل  Bتنظیــم نماییــد ( سنســور مرتبــط بــا زون  2مــی شــود) ایــن سنســور نیــز
بصــورت تاخیــری عمــل مــی کنــد.
 )3اگــر سنســوری بصــورت شــکل  Cتنظیــم نماییــد (سنســور مرتبــط بــا زون  3می شــود)
بدیــن صــورت در حالــت پــارت زون ( نیمــه مســلح) این سنســور عمــل نخواهد کــرد و فقط
در حالــت مســلح عمــل خواهــد کرد.
 )4در صورتــی کــه بــرای زون  4حالــت  24ســاعته تعریــف شــده باشــد و سنســور بی ســیم
را بــه شــکل  Dتنظیــم نماییــد( سنســور مرتبــط بــا زون  4مــی شــود) ایــن سنســور نیــز بــه
صــورت حالــت  24ســاعته عمــل مــی کنــد و در حالــت پــارت زون عمــل نخواهــد کــرد.
 )5در صورتــی کــه جامپــر هــا بصــورت شــکل  Eتنظیــم شــود سنســور روی زون  5ســت
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مــی شــود کــه ایــن سنســور خصوصیــت هیــچ یــک از زون هــای بــاال را نــدارد و هماننــد

 )Eجهــت ارتبــاط سنســور بــی ســیم بــا زون  5بایــد جامپرهــای  D0و  D1را در ســمت

یــک سنســور مســتقل عمــل مــی کنــد .و در حالــت پــارت زون (نیمــه مســلح) ایــن زون

 Hقــرار بگیــرد و از جامپــر (  A0تــا  )A7را بــه صــورت دلخــواه و متفــاوت بچینیــد.

عمــل خواهــد کــرد.

روش تنظیم جامپر های سنسورهای بی سیم:
 )Aجهــت ارتبــاط سنســور بــی ســیم بــا زون 1بایــد جامپــر  D0را خالی گذاشــته و جامپر
 D1در ســمت  Lقــرار بگیــرد و از جامپــر (  A0تــا  )A7را بــه صورت دلخــواه و متفاوت بچینید.

توجــه  :بــرای ســت کــردن سنســور بــی ســیم جامپرهــای  D0و  D1را مطابــق شــکل هــای
بــاال بچینیــد و جامپــر هــای

 D2و D3

را در تمــام حــاالت بــاال خالــی بگذاریــد.

توجــه :در صــورت زیــاد بــودن سنســور بــی ســیم حتمــا قبــل از ســت کــردن سنســور
بــی ســیم ،جامپرهــای (  A0تــا  )A7در هــر چشــم را بــه صــورت متفــاوت بچینیــد در غیــر

 )Bجهــت ارتبــاط سنســور بــی ســیم بــا زون  2بایــد جامپــر هــای  D0و  D1را خالــی

ایــن صــورت دســتگاه تمــام سنســورها را بــه عنــوان یــک سنســور ذخیــره مــی کنــد.

بگذاریــد و از جامپــر(  A0تــا  )A7را بــه صــورت دلخــواه و متفــاوت بچینیــد.

نکتــه :بــرای ســت کــردن سنســور بــی ســیم بایــد همــه ی سنســور هــای بــی ســیم قبلــی را
خامــوش کــرده و در لحظــه ی ســت کردن سنســور بی ســیم فقط  1سنســور روشــن باشــد.

 )Cجهــت ارتبــاط سنســور بــی ســیم بــا

زون 3بایــد جامپــر  D0رادر ســمت  Hو جامپر D1

را در ســمت  Lقــرار بگیــرد و از جامپــر (  A0تــا  )A7را بــه صــورت دلخــواه و متفاوت بچینید.

 )Dجهــت ارتبــاط سنســور بــی ســیم بــا زون  4باید جامپــر  D0را در ســمت  Lقــرار بگیرد و
جامپــر  D1را خالــی گذاشــته واز جامپــر (  A0تــا  )A7را به صورت دلخــواه و متفاوت بچینید.
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